
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП (за обособени позиции № 
1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 8), и на основание чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП (за обособена 
позиция № 7), във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП, чл. 108, т. 1 от ЗОП (за обособени позиции № 
1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 8) и чл. 108, т. 4 от ЗОП (за обособена позиция № 7) по 
обществена поръчка, чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, 
както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции“:

Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната 
сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията 
на Община Велико Търново , след възлагане;

Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Социални дейности и здравеопазване “, след възлагане;

Позиция № 3; Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт“ , след възлагане;

Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община 
Велико Търново , след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на 
Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция Ne 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;

Позиция №  7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации 
и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община 
Велико Търново;, след възлагане;

Позиция № 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията 
на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция № 9: Извършване на ремонтни довършителни работи -  обръщане около нови 
PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново “

Позиция № 10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарнарампа в „Дом 
за възрастни хора с умствена изостаналост “ с. Пчелище, Община Велико Търново “

Позиция № 11: Ремонт -  хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил 
Левски “ гр. Велико Търново “,

Забележка: Обособена позиция № 9 , №  10 и № 11 е възложена по реда на
съответната й индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция,

с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, с обща 
прогнозна стойност: 1 518 701,86 лв. без ДДС, и прогнозни стойност по позиции, както 
следва:

Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда
на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община 
Велико Търново , след възлагане -  330 000,00лв. без ДДС;
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Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на
Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ -  490 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ -  200 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни 
работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново - 
100 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински
предприятия към Община Велико Търново - 120 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти
извън посочените от позиция №1 до позиция №5 -  50 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и
елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико 
Търново -  80 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново -  100 000,00лв. без ДДС;
Позиция № 9: Извършване на ремонтни довършителни работи -  обръщане около нови PVC 
прозорци в Младежки дом, град Велико Търново“ -  6 673,40лв. без ДДС;
Позиция № 10: „Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за 
възрастни хора с умствена изостаналост“ с. Пчелище, Община Велико Търново“ -  
32 028,46лв. без ДДС;
Позиция № 11: Ремонт -  хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски“ гр. 
Велико Търново - 10 000,00лв. без ДДС;

Забележка: Обособена позиция № 9, № 10 и № 11 са възложени по реда на
съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т. 9 от ЗОП.
1.1 .Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, тел: 

062 619229; 062 619 231, e-mail: mop vt@abv.bg. факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II. 1. Обект на поръчката -  Строителство
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Извършване на 

строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други 
дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“

И.З. Кратко описание на поръчката: В обхвата на обществената поръчка са 
обособени осем позиции, като за всяка обособена позиция е поканен различен участник. 
Възложителят предвижда дейности в обхвата на позициите за всеки от обектите да се 
възлагат чрез възлагателно писмо при необходимост. За всеки обект преди стартиране на СРР 
и дейностите се предвижда оглед от избрания за изпълнител, изготвяне на остойностена 
количествено-стойностна сметка по видове дейности и ценообразуващи показатели, 
предложени от избрания изпълнител. Основните видове дейности, които се предвижда да се
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изпълняват, са: боядисване с латекс по стени и тавани; направа на шпакловка по стени и 
тавани; поставяне на топлоизолация; направа на мазилки по стени и тавани; изграждане, 
ремонт и доизграждане на ОВК; демонтаж, доставка и монтаж на дограма ПВЦ със или без 
стъклопакет, вкл. интериорни врати; доставка и монтаж на интериорни и входни врати и 
други, според възникналите потребности на Възложителя и неговите структури.

Дейностите които ще бъдат възложени ще се финансират от бюджета на Община 
Велико Търново, разпоредителите с бюджетни средства и други източници, когато е 
приложимо.

11.4. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, 
ал.1, т. 8 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24 - 56/19.06.2018 г. на Кмета на Община 

Велико Търново инж. Даниел, Панов.
III.2. Документ, за който се отнася това Решение:
111.4. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0024

IV. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка, чрез процедура на 
договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, 
с обща прогнозна стойност: 1 518 701,86 лв. без ДДС.

За Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната 
сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията 
на Община Велико Търново , след възлагане:

П ъ р в о  м я с т о : „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg

За Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на 
Дирекция „ Социални дейности и здравеопазване “ , след възлагане

П ъ р в о  място: „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, 
ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за 
контакти: Цветан Михов

За Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на 
Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт “ , след възлагане

П ъ р в о  място: КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София 1111, ул. „Николай 
Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов

Позиция № 4; Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на 
Дирекция „ Култура, туризъм и международни дейности “ и консервационно-реставрационни 
работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново , 
след възлагане
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Първо м я с т о : „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. 
А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistraI7@abv.bg „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. 
„Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg

Позиция Ms 5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински 
предприятия към Община Велико Търново, след възлагане

Първо място: „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис 
№ 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов

Позиция Ms 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти 
извън посочените от позиция №1 до позиция JVs5, след възлагане

Първо м я с т о : ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, г р .  Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletvv@abv.bg, 
лице за контакт: Йордан Йорданов

Позиция Ms 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново, след възлагане

П ъ р в о  м я с т о : ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, 
ул. „Моско Москов“, № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице 
за контакти: Надежда Христова

V. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите са отразените в протоколите от работата на комисията, както следва: от
дати: протокол № 1 от 29.06.2018 г. в 10:00 часа, протокол № 2 от 12.07.2018 г. в 14:00 часа, 
протокол № 3 от 25.07.2018 г. в 16:10 ч., протокол Ха 4.1. от 30.07.2018 г. в 10:00 ч., протокол 
Ха 4.2. от 30.07.2018 г. в 10:05 ч., протокол. Ха 4.3. от 30.07.2018 г. в 10:11 ч., протокол Ха 4.4. 
от 30.07.2018 г. в 10:16 ч., протокол Ха 4.5. от 30.07.2018 г. в 10:20 ч., протокол Ха 4.6. от
30.07.2018 г. в 10:27 ч., протокол Ха 4.7. от 30.07.2018 г. в 10:36 ч.. До всички протоколи и 
доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп в профила на купувача, на 
адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

Съгласно изпратените покани с изх. Ха 91 - 00 -  222/19.06.2018 г. крайният срок за 
подаване на оферти е бил до 17:00 ч. на 28.06.2018 г.

Поканени са осем участника, като в указания в т. III.4. от поканите срок за подаване на 
оферти 28.06.2018 г. -  17:00 ч., са постъпили седем оферти, както следва:

1. Оферта с вход. Ха 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „Мистрал 7“ ЕООД, гр. 
В. Търново -  за обособена позиция 4

2. Оферта с вход. Ха 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г. от 13:32 часа на „Стима“ ООД, гр. В. 
Търново -  за обособена позиция 5

3. Оферта с вход. Ха 5300 -  20866 -  34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „Планекс 
Инфраструктура“ ЕООД, гр. В. Търново -  за обособена позиция 1

4. Оферта с вход. Ха 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на Консорциум 
„ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София -  за обособена позиция 3

5. Оферта с вход. Ха 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „Тимбилд“ ЕООД, 
гр. София -  за обособена позиция 2

6. Оферта с вход. Ха 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „Надежда -  
Надежда Христова“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 8

7. Оферта с вход. Ха 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „Пролет -  
Йордан Йорданов“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 7
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Не е постъпила оферта от поканения участник „ТЕРМОАВТОМАТИКА - 
ДИМОВ, САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, гр. Велико Търново -  за позиция 7

След разглеждането на офертите относно съответствието им с поставените от 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, и седемте участника 
са допуснати до етап на разглеждане на техническите им предложения по съответната позиция 
(при мотиви, подробно изложени в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г. в 
16:10 часа и доклада от 30.07.2018 г.), както и провеждане на преговори съобразно 
спецификата на процедурата на договаряне без предварително обявление, съобразно 
предварително посочените условия в поканата на Възложителя.

След разглеждането и анализа на техническите предложения на участниците, 
комисията е констатирала, че е налице съответствие на офертите с предварително обявените 
условия и ДОПУСКА ОФЕРТИТЕ НА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО 
СЪОТВЕТНАТА ПОЗИЦИЯ до преговори по условията и изискванията за изпълнение 
на поръчката.

Със съобщение с изх. № 91 -  00 -  281/25.07.2018 г., в съответствие с чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП е обявена датата и часовете на отварянето и оповестяването на ценовите 
предложения и провеждането на преговори по тях и по предложените срокове съобразно 
позицията, за която участват, а именно:

„ отварянето и оповестяване на ценовите предложения за позиции № 1, № 2, № 3, JVs 
4, Ne 5, № 6 и № 8, както и преговорите по тях, ще започне на дата 30.07.2018 г. от 10:00 
часа и ще продължи последователно съобразно номерата на позициите, през интервал от 5 
минути “.

В изпълнение на зададените условия, и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 
профила на купувача на адрес https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, е 
публикувано съобщение с изх. № 91 -  00 -  281/25.07.2018 г., чрез което са оповестени датата и 
часовете за отваряне на ценовите предложения за всяка от позициите и провеждането на 
преговорите с участниците.

Преди отварянето на ценовите предложения комисията е разгледала техническите 
предложения за всяка от позициите относно показател „ОТ” - „Техническото 
предложение” и ги е оценила, както следва:

Участник
Оценката по показател „Техническо 

предложение” - ОТ
„МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново - за поз.4 40 т.

„СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново - за поз.5 40 т.

„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. 
Велико Търново - за поз.1

40 т.

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София - 
за поз.З

40 т.

„ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София - за поз.2 40 т.

ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град 
Велико Търново - за поз.8

40 т.

ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново - за поз.6

40 т.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599


Във връзка с определените в поканите условия относно провеждането на преговори за 
позиции 1, 2, 3,4, 5, и 6 относно предложения срок за извършване на оглед на конкретен обект 
на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, и за позиция 8 - 
относно предложения срок за започване на действията по отстраняване на щети, възникнали 
вследствие на бедствия и аварии, са приети предложените в офертите на участниците.

След като е приключила с разглеждането и оценката на техническите предложения, 
комисията е съставила списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници.

Списък на участниците, допуснат и до стаи от варяне на ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:
1. Оферта с вход. Хе 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. 

Търново, ул. „Юрий Гагарин“ Хе 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg, за 
обособена позииия 4

2. Оферта с вход. Х° 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ ООД, гр. Велико 
Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо Яворов“ Х° 34, офис Хо 3, 
тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов, за обособена позипия 5

3. Оферта с вход. Ха 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрални“ Ха 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg, за 
обособена позиция 1

4. Оферта с вход. Ха 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, Ха 21, ет. 3, 
тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за 
контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3

5. Оферта с вход. Ха 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр.
София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, Хе 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 
02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за обособена
позиция 2

6. Оферта с вход. Ха 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -  
НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско Москов“, вх. ..., Ха 17, ет. 2, 
ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за 
обособена позиция 8

7. Оферта с вход. Ха 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ Ха 22, тел: 062/63 79 71, факс: 
062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, за обособена 
позиция 6

След като е оценила офертите на допуснатите участници по показател „Техническо 
предложение” - ОТ и е обявила резултатите, комисията е пристъпила към отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения на участниците по съответните позиции.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на офертите по всяка от позициите по 
показател „ОТ - Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото 
предложение:

За позиция 1 - „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново - 40 т.
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След като е оценила офертата на участника по показател „ОТ - Техническо 
предложение“, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията е 
обявила резултата и е пристъпила към провеждане на преговорите съгласно предварително 
обявените в поканите условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, и провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа 
на „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрални“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail:
planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция 1:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново съдържа:

1. CD Ценово предложение за позиция 1
2. Ценово предложение за обособена позиция № 1 - Образец № 4, подписано от

управителя Кристиян Дешков - 2 страници
Предложени показатели за ценообразуване: 

о Часова ставка - 4,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 25 % 
о Доставно-складови разходи - 8 % 
о Печалба - 8 %

3. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и
подпечатана: обща цена без ДДС - 1 446.24 лв.

4. Анализи за видовете работи - 6 страници

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани е наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД 
предлага обща сумарна цена в размер на 1 446.24 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и 
съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 446.24/1 446.24 х 35 = 35 т.
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По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. В. Търново е, както следва. КО = ОТ + ОЦ 
= 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 1, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-О Т

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6)
Общо

КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

„ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ 

ЕООД, гр. Велико 
Търново - поз. 1

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 1, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позииия 1: Извършване на строителни и монтажни работи в 
Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества 
на територията на Община Велико Търново . след възлагане:

1-во място за позиция 1: „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрални“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията 
на поканата, образците и методиката за оценка.

https://www.veliko-
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За позиция 2 - „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа 
на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 
0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: 
Цветан Михов, за обособена позиция 2:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.
Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 
съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 2 - Образец № 4, подписано от 
управителя Цветан Михов - 2 страници

- Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 6,00 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 35 % 
о Доставно-складови разходи - 8 % 
о Печалба-1 0 %

2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 
подпечатана от управителя Цветан Михов: обща цена без ДДС -1 618.83лв.

3. Анализи за видовете работи - 9 страници
4. CD Ценово предложение за обособена позиция № 2

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София предлага обща 
сумарна цена в размер на 1 618.83 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно
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определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 618.83/1 618.83 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 2, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6)
Общо КОА -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

„ТИМБИЛД“ ЕООД, 
гр. София - поз. 2 40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 2, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение е ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позииия 2: Извършване на строителни и монтажни работи 
за нуждите на обекти на Дирекция ..Социални дейности и здравеопазване“ . след възлагане:

1-во място за позиция 2: „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. 
Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg,
лице за контакти: Цветан Михов

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.
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mailto:timbild@abv.bg


За позиция 3 - КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта е вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа 
на КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай 
Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, 
гр. София съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 3 - Образец № 4, подписано от Пламен 
Атанасов - представляващ „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, гр. София - стр. 1 - стр. 2

- Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 5,60 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 100 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 30 % 
о Доставно-складови разходи - 10 % 
о Печалба-10%

2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 
подпечатана от Пламен Атанасов - представляващ консорциума: обща цена без ДДС - 
1 635.74 лв.

3. Анализи за видовете работи - стр. 4 - стр. 10
4. CD Ценово предложение за обособена позиция № 3

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:
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По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. 
София предлага обща сумарна цена в размер на 1 635.74 лева без ДДС (съгласно образец № 4) 
и съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 635.74/1 635.74 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 
60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 3, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6)
Общо КОА -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, 
гр. София - поз. 3

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 3, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени п о з и ц и и обособена позииия 3: Извършване на строителни и монтажни работи за 
нуждите на обекти на Дирекция ..Образование, младежки дейности и спорт“ . след възлагане:

1-во място за позиния 3: КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София 1111, ул.
„Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, е- 
mail: monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов
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Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

За позиция 4 - „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на 
„МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, 
e-mail: mistral7@abv.bg, за обособена позиция 4:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 1 (един) работен ден.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново 
съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 4 - Образец № 4, подписано от 
управителя Венцислав Дончев - стр. 54 - стр. 55

- Предложни показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 4,75 % 
о Допълнителни разходи върху труда - 95 % 
о Допълнителни разходи върху механизация - 40 % 
о Доставно-складови разходи - 9 % 
о Печалба - 9 %
2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана от управителя Венцислав Дончев: обща цена без ДДС - 1 466.61 лв.
3. Анализи за видовете работи - стр. 57 - стр. 65

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
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По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново предлага 
обща сумарна цена в размер на 1 466.61 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно 
определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 1 466.61 
/1 466.61 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
методиката за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 4, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-О Т

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6)
Общо КОА -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

„МИСТРАЛ 7“ 
ЕООД, гр. В. 
Търново - поз. 4

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 4, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позиция 4: Извършване на строителни и монтажни работи за 
нуждите на обекти на Дирекция ..Култура, туризъм и международни дейности“ и 
консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на 
Община Велико Търново . след възлагане:
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1-во място за позиция 4: „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ 
№ 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, 
ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

За позиция 5 - „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново - 40 т.

След като е оценила офертата на участника по показател „ОТ - Техническо 
предложение“, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията е 
обявила резултата и е пристъпила към провеждане на преговорите съгласно предварително 
обявените в поканите условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, и провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа 
на „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. 
„Пейо Яворов“ № 34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: 
stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян Стоянов, за обособена позиция 5:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 3 (три) работни дни.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново 
съдържа:

1. CD Ценово предложение - образец 4.1.
2. Ценово предложение за обособена позиция № 5 - Образец № 4, подписано от 

управителя Стоян Стоянов - 2 страници
Предложени показатели за ценообразуване: 

о Часова ставка - 5,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 40 % 
о Доставно-складови разходи -10 % 
о Печалба - 10 %
3. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана от управителя Стоян Стоянов: обгца цена без ДДС - 1 712.11 лв.
4. Анализи за видовете работи - стр. 4 - стр. 19

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.
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Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново предлага 
обща сумарна цена в размер на 1 712.11 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно 
определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 1 712.11 
/1 712.11 х35 = 35т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение М  4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново е, както следва. КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
методиката за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 4, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-О Т

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6)
Общо КОА -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

„СТИМА“ ООД, гр. 
В. Търново - поз. 5 40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 5, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позииия 5: Извършване на строителни и монтажни работи за 
нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане:

https://www.veliko-


I-во място за позиция 5: „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 
34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: 
Стоян Стоянов

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията 
на поканата, образците и методиката за оценка.

За позиция 6 - ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. В. Търново - 40 т.

След като е оценила офертата на участника по показател „ОТ - Техническо 
предложение“, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията е 
обявила резултата и е пристъпила към провеждане на преговорите съгласно предварително 
обявените в поканите условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, и провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта е вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, 
тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proIetyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан 
Йорданов, за обособена позиция 6:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 1 (един) работен ден.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, 
гр. Велико Търново съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 6 - Образец № 4, подписано от 
управителя Йордан Йорданов - стр. 1 - стр. 2

Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 3,60 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 95 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 20 % 
о Доставно-складови разходи - 9%  
о Печалба - 9 %
2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана: обща цена без ДДС - 1 149.54 лв.
3. Анализи за видовете работи стр. 4 - стр. 11
4. CD Ценово предложение

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

mailto:stima@mail.bg
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След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията е 
пристъпила към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” 
и неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. 
Велико Търново предлага обща сумарна цена в размер на 1 149.54 лева без ДДС (съгласно 
образец № 4) и съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този 
подпоказател е 1 149.54 /1 149.54 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ 
= 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
методиката за икономически най-изгодна оферта.

След като е приключила с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 6, комисията е отразила резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” 

-ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ 
ОЦ (за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 

5, № 6)
Общо КОА -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи 
на

ценообразуване
А + Б

ЕТ„ПРОЛЕТ -  
ЙОРДАН
ЙОРДАНОВ“, гр. В. 
Търново - поз. 6

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като е взела предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 6, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията е предлагожила следното класиране за 
процедура на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 
на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-



2018-0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позииия 6: Извършване на строителни и монтажни работи за 
нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5. след възлагане:

1-во място за позиция 6: ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията 
на поканата, образците и методиката за оценка.

За позиция 8 - ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град В. Търново - 40 т.

След като е оценила офертата на участника по показател „ОТ - Техническо 
предложение“, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията е 
обявила резултата и е пристъпила към провеждане на преговорите съгласно предварително 
обявените в поканите условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника, и провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа 
на ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско 
Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за 
контакти: Надежда Христова, за обособена позиция 8:

Предложението на участника относно срока за започване на действията по 
отстраняване на щети, възникнали вследствие на бедствия и аварии, е посочен в 
офертата и е 5 (пет) часа.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА“, град Велико Търново съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 8 - Образец № 4, подписано от 
управителя Надежда Христова - 2 страници

Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 4,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 100 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 5 % 
о Доставно-складови разходи - 35 % 
о Печалба-1 0 %

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

https://www.veliko-
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След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията е 
пристъпила към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” 
и неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) 1ценката на участника се извършва по формулата 
ОЦ = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + П, и се получава на база на предложенията му от офертата, а 
именно:

Счс - 10 т.
Пдрт - 5 т.

- Пдрм - 20 т.
- Пдс -10 т.
- Пп - 15 т.

Така общата оценка на участника по показател ОЦ - Предлагана цена е:
10 т. + 5 т. + 20 т.. + 10 т. + 15 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника ЕТ 
„НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново е, както следва: КО = ОТ + 
ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
методиката за икономически най-изгодна оферта.

След като е приключила с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 8, комисията е отразила резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по показател 
„Техническо 

предложение” - ОТ

Оценка по показател
ОЦ = Счс + Пдрт + 

Пдрм+ Пдс + Пп
Общо

КО
ЕТ „НАДЕЖДА - 

НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА“, гр. В. 

Търново - поз. 8

40 т. 60 т. 100 т.

Като е взлае предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 8, по 
определения в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане 
„Икономически най-изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура 
на договаряне без предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата
19.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018- 
0024, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, обособена позииия 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане:

https://www.veliko-


I-во място за позиция 8: ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико 
Търново, ул. „Моско Москов“, № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, 
лице за контакти: Надежда Христова

Комисията е извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията 
на поканата, образците и методиката за оценка.

VI. КЛСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Във връзка с изложените мотиви в доклада от работата на комисията от 30.07.2018 г., 
както и във връзка с резултатите от оценките на офертите на участниците за всяка от 
позициите (съобразно подробно изложените мотиви в протоколите от работата на комисията 
от дати: 29.06.2018 г. в 10:00 часа, 12.07.2018 г. в 14:00 часа, 25.07.2018 г. в 16:10 ч„
30.07.2018 г. в 10:00 ч„ 30.07.2018 г. в 10:05 ч„ 30.07.2018 г. в 10:11 ч., 30.07.2018 г. в 10:16 ч.,
30.07.2018 г. в 10:20 ч., 30.07.2018 г. в 10:27 ч., 30.07.2018 г. в 10:36 ч.) по определения в 
поканите и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, на основание 22, ал.1, т. 6 от ЗОП:

ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез процедура на 
договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на строителни и 
монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности 
възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции“, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, 
както следва:

За Позиция № 1: Извършване на строителни и монтажни работи в
Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски 
наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане'.

П ъ р в о  м я с т о : „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg

За Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ , след възлагане

П ъ р в о  м я с т о : „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, 
ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за 
контакти: Цветан Михов
За Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ , след възлагане

П ъ р в о  място: КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София 1111, ул. „Николай 
Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов
Позиция № 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на 
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на 
Община Велико Търново, след възлагане

mailto:n_transport@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599
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Първо м я с т о : „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. 
А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. 
„Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg 
Позиция Ле 5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински 
предприятия към Община Велико Търново, след възлагане

Първо място: „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис 
№ 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов
Позиция Ле 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция Лз1 до позиция Ле5, след възлагане

Първо м я с т о : ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: Droletw@abv.bg, 
лице за контакт: Йордан Йорданов

Позиция Ле 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново, след възлагане

Първо м я с т о : ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, 
ул. „Моско Москов“, № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице 
за контакти: Надежда Христова

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 

г. и Заповед за изменение № РД 22-1238/25.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново 
инж. Даниел Панов.

VII. На основание 22, ал.1, т. 8 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата по обществена 
поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване 
на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на 
други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“, с публикувано решение е ГО 852483 на дата 19.06.2018 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, в частта за обособена позиция № 7 „Изграждане и ремонт на 
отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти 
общинска собственост на територията на Община Велико Търново, след възлагане“, 
поради липса на подадена оферта за посочената позиция в определения от възложителя 
срок.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбол

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за 
възлагане.
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Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде публикувано в профила 
на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок по чл. 43, ал. 
1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/599.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок съгласно 
чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 
„Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: cpcadmin@cpc.bg, 
факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ИНЖ. ДАНИЕЛ 
Кмет на Община Велико

Съгласувал:

Надя Петрова
Директор на дирекция „Обществени поръчки“

Изготвил и съгласувал:
Г рета Маринова
Юрисконсулт в дирекция /,Обществени поръчки“
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