
ДО КМЕТА НА ОБЩ ИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес, на дата 18.07.2019 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед РД № 22-993 от 21.06.2019 г. и Заповед за 
изменение № РД 22 - 1140/15.07.2019 г., в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
2. Нели Любенова -  Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
3. Трета М аринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново
4. Петя Димитрова - инвеститорски контрол

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 
1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилата 
оферта във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на 
територията на град Велико Търново”, с публикувано решение с ID 911801 на дата
20.05.2019 г. и обявление с ID 911803, публикувано на дата 20.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2019-0020, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/678. и прогнозна стойност на поръчката: 160 000.00 лева без ДДС

I. СЪСТАВ НА КОМ ИСИЯТА

Със Заповед РД № 22-993 от 21.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Зорница Кънчева-М иладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
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2. Нели Любенова -  Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико
Търново

3. Трета М аринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново

4. Петя Димитрова - инвеститорски контрол,

със задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 21.06.2019 г. от 10:30 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като 
към него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с 
предмет: „Ремонтно-възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията 
на град Велико Търново, с уникален номер 00073-2019-0020 в регистъра на АОП“.

Със Заповед РД 22 - 1140/15.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
изменена заповед № РД №  22-993 от 21.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново в 
частта относно състава на комисията и по-конкретно, на мястото на Зорница Кънчева- 
Миладинова -  Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново, като член е 
определена М ирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново при мотиви, отразени в посочената заповед за изменение и предложението от 
председателя на комисията. От Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ 
в Община Велико Търново, като нов член е подписана декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП 
и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Не са направени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по чл. 
48, ал. 6 от ППЗОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне 
на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4, от ППЗОП.

Комисията отвори единствената постъпила оферта - запечатана непрозрачна 
опаковка и оповести нейното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията 
се подписаха върху запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на 
всяка страница от техническото предложение.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
офертата, както следва:

Оферта с вход. № 5300 - 4509 - 11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на ЕТ „Пролет - 
Йордан Йорданов“, е ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново,
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ул. „Димитър М антов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@ abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното 
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи 
прогнозен график за работа й.

II.1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 21.06.2019 г.. в 10:30 
часа

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на 
представените оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от 
ППЗОП с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП.

Председателят на комисията изчете Заповед РД 22-993 от 21.06.2019 г., представи 
комисията и оповести нейните задачи.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне 
на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4, от ППЗОП.

Комисията отвори единствената постъпила оферта - запечатана непрозрачна 
опаковка и оповести нейното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията 
се подписаха върху запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на 
всяка страница от техническото предложение.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на оферта 
с вход. № 5300 - 4509 - 11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър М антов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@ abv.bg, 
лице за контакт: Йордан Йорданов.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи 
прогнозен график за работа й, отразен в протокола от 21.06.2019 г.

11.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВДЕНО НА 25.06.2019 г. в 10:00 ч.

На второто си заседание Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 
представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията протоколира констатациите си на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП в протокола 
от работата си от 25.06.2019 г., който на същата бе предоставен на участника и е
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публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678.

II.3. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 09.07.2019 г. в 10:00 
часа

В законоустановения срок е получен отговор от участника ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов“, гр. Велико Търново с вход. № 5300 - 4509 - 12/26.06.2019 г., и на основание чл. 
54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи.

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи от участника, комисията установи 
съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, а именно:

По отношение на изискванията към личното състояние - участникът е 
представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от управителя Йордан Йорданов, в 
който е декларирал посочените обстоятелства в съответствие с поставените изисквания

По отношение на изискването за годност: в представения еЕЕДОП 
участникът е посочил, че е „вписан в ЦПРС с протокол № 0066/16.10.2008 г.”, както и „Уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа“ - www.ksb.bg“, което отговаряй на 
поставените изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
участникът е декларирал изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни 
с тези на настоящата обществена поръчка за последните 5 години от датата на подаване на 
офертата („най малко 1 изпълнено строителство или ремонтно-възстановителни дейности в 
паркове и/или градини“ - направа на изкопи и/или полагане на настилки и/или ремонт на 
плочници и/или ремонт или полагане на бордюри), както и изпълнение на сходен обем 
дейности (изпълнено строителство или ремонтно-възстановителни дейности в паркове 
и/или градини в размер/обем най-малко 500 кв. м.). Относно поставените изисквания за 
персонал и ръководен състав с със съответната професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката, участникът е посочил две лица (в съответствие с минимално 
поставените изисквания), за които е представил съответната информация и документи, 
доказващи посочената за тях информация относно тяхното образование, професионална 
квалификация и професионален опит.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протоколи № 1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представения от участника отговор, описан в протокол № 3, комисията 
единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка на съответствие с предварително обявените изисквания.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника, 
като подложи на обстоятелствен анализ представената информация и установи, че по 
отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

В представения Образец № 3 „Техническо предложение“ участникът е направил 
своите предложения в съответствие с поставените изисквания, като е представил и 
Методология за изпълнение на поръчката, включително Организация на работа и 
Управление на риска, в които се съдържа цялата изискуема от Възложителя информация,
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съобразно посоченото в документацията за обществената поръчка и в съответствие с 
техническата спецификация.

Въз основа на направените по - горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценяване на техническото му предложение съобразно определения от 
Възложителя критерий за възлагане на поръчката, както следва: „ИКОНОМИЧЕСКИ  
НАЙ-ИЗГОДНА ОФ ЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „ОПТИМАЛНО  
СЪОТНОШ ЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА”, при 
Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ,
Където „ОТ” е оценката по показател „Техническото предложение”, а „ОЦ” е оценката 
по показател „Предлагана цена”

Показател „Предлагана цена” (О Ц ):
Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки 60 т.
ОЦ = А + Б,
където подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за 

изпълнение на дейности по ремонт (лв. без ДДС) с максимален брой точки 35 т.
и подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по 

ремонт извън предложените дейност от Прилож ение№  4.1, a именно:
- Счс - Часова ставка -  лв. / час;
- Пдрт - Допълнителни разходи върху труда - ..........%;
- Пдрм - Допълнителни разходи върху механизацията - ..........%;
- Пдс - Доставно -  складови разходи - ............. %;
- Пп - Печалба -  ....%;

Оценката на подпоказател Б - се изчислява по формулата Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + 
Пп, като максималния брой точки на подпоказател Б е 25.

Съгласно определената от Възложителя методика за оценка, на оценка по показател 
ОТ - „Техническо предложение“ подлежи представената от участника информация за 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (включително предложената система за управление на риска 
от разполаганите лица с включена организация по изпълнението на мерките за 
предотвратяван е/преодоляване на риск).

Участникът е предложил цялостна система за оценка на идентифицираните 
възможни рискове, като за всеки вид/група рискове е посочена степента на въздействие, 
мерките за недопускане/предотвратяване настъпването, в т.ч. мерките за преодоляване на 
последиците, както и отговорните лица. Представена е цялостна стратегия за управление на 
идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки от рисковете са по 3, 4 или 
повече мерки за управление, заедно с изложени мотиви относно очаквания ефект. 
Предвидената организация на предложените лица и техните задължения/отговорности, 
касаещи изпълнението, както и предвидената координация между тях, от една страна и 
между тях и възложителя, от друга, предполага качествено и своевременно изпълнение, 
голяма вероятност за избягване на предвидените рискове, а при евентуално настъпване на 
някой от тях - бързото му преодоляване. Така предвидената организация сама по себе си 
представлява добър подход за справяне с евентуалните рискове.

Така представената информация относно управлението на риска съдържа всички 
задължителни елементи и съобразно дадените от Възложителя указания определената 
методика за оценка подлежи на оценка с максимален брой точки - 40 т.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска оферта с вх. № 
5300 - 4509 - 11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на участника ЕТ „Пролет - Йордан
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Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Димитър 
Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@ abv.bg, до етап 
отваряне на ценовото предложение.

Списък на участниците, допуснати до отваряне на ценовото предложение

1. Оферта с вх. № 5300 - 4509 - 11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на участника 
ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър М антов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, е- 
mail: proletyy@ abv.bg

II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 16.07.2019 г. в 
10:00 ч.

В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП и предвид това, че критерият за 
оценка е „Икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „Оптимално 
съотношение качество/цена“ и във вр. с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, на четвъртото заседание 
на комисията, проведено на 16.07.2019 г. председателят на комисията обяви резултатите от 
оценяването на офертата по другите показатели, а именно: по показател „ОТ” - 
„Техническото предложение” участникът е получил максимален брой точки - 40 т.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертата на допуснатия участник и ги оповести

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
е подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик 
„Предлагани ценови параметри” от оферта на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, гр. 
Велико Търново има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични 
грешки.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника, при 
съобразяване с определената от възложителя формула, а именно: на предложените 
единични цени за видовете работи и на предложените цени за елементите на 
ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт извън предложените дейности от 
Приложение№ 4.1:

Съгласно посоченото в протокол № 4 от дата 16.07.2019 г. в 10:00 ч„ предложените от 
участника единични цени за видовете работи в Приложение 4.1 са приемливи за 
Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула А = ЕЦт т,см1 / 
ЕЦоф.см. х 35, където: ELUm.npi е най-ниска предложена сумарна цена от всички участници 
(оференти) за всички дейности по Прилож ения №  4.1, а ЕЦ0ф,пр1 е предложената сумарна 
цена от съответния участник (оферент) за всички дейности по Прилож ения № 4 . 1 ,  и 
предвид обстоятелството, че участникът е единствен подал оферта, получения от него 
резултат по подпоказател „А - Предлагани единични цени“ е, както следва:

983.51/983.51 х 35 = 35 т.

По другия подпоказател „Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности 
по ремонт извън предложените дейност от Приложение№  4.1“ оценката се изчислява по
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формулата Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп, като максималния брой точки на 
подпоказател Б е 25. Съобразно дадените от Възложителя указания и прилагайки 
зададените формули, резултатът на участника е, както следва:

по подпоказател Счс (средна часова ставка) участникът получава максимален 
брой точки, а именно: Счс = М инимална предложена средна часова ставка/Предложена
средна часова ставка * 5 = 3.60/3.60 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пдрт (Процент на допълнителните разходи върху труда) 
участникът получава максимален брой точки, а именно: Пдрт = Предложен минимален 
процент на допълнителни разходи върху труда/Предложен процент на допълнителни 
разходи върху труда * 5 = 40/40 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пдрм (Процент на допълнителните разходи върху 
механизацията) участникът получава максимален брой точки, а именно: Пдрм = Предложен 
минимален процент на допълнителни разходи върху механизация/Предложен процент на 
допълнителни разходи върху механизация * 5  = 1 / 1 х 5  = 5 т .

по подпоказател Пдс (Процент доставно-складови разходи) участникът 
получава максимален брой точки, а именно: Пдс = Предложен минимален процент 
доставно-складови/Предложен процент доставно-складови * 5  = 1 / 1 х 5  = 5 т .

по подпоказател Пп (Процент на печалбата) участникът получава максимален 
брой точки, а именно: Пп = Предложен минимален процент печалба/Предложен процент 
печалба * 5 = 2/2 х 5 = 5 т.

Съобразно определената от Възложителя формула общия резултат на участника по 
подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт извън 
предложените дейност от Приложение№  4.1 е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 т. = 
25 т.

На база на направените по-горе оценки по подпоказателите А и Б, общата оценка на 
участника по показател „ОЦ - предлагана цена“ е, както следва: А + Б = 35 т. + 25 т. = 60 т., 
а получената комплексна оценка на участника след прилагане на определената от 
Възложителя формула (КО) = ОТ + ОЦ е, както следва: 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията отрази получените резултати по отделните показатели и техните 
подпоказатели в таблица, в протокола от работата си от дата 16.07.2019 г. в 10:00 ч.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА СКЛЮ ЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С КЛАСИПАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в обявлението 
и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодна оферта, въз основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ , 
комисията единодушно предлага следното класиране в открита процедура с предмет: 
„Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията 
на град Велико Търново”:

1-во място: ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за 
кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Димитър М антов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 
062/63 79 71, e-mail: proletyy@ abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, с оценка 100 т .
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Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка е подадена една оферта, която 
е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка 
„ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, гр. Велико Търново получава максимален брой 100 т. и 
съответно се класира на 1 -во място.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата й, както следва: протокол № 1 от заседание на 21.06.2019 г. в 10:30 
часа, Протокол № 2 от заседание на 25.06.2019 г. в 10:00 часа, Протокол № 3 от заседание 
на 09.07.2019 г. в 10:00 часа, и протокол № 4 от заседание на 16.07.2019 г., Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания 
на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с 
предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на 
територията на град Велико Търново”, с публикувано решение с ID 911801 на дата
20.05.2019 г. и обявление с ID 911803, публикувано на дата 20.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2019-0020, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/678:

„ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, е ЕИК: 104001727, гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър М антов“ №  22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@ abv.bg, 
лице за контакт: Йордан Йорданов

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (Протокол 1 от
21.06.2019 г. от 10:30 часа, Протокол 2 от 25.06.2019 г. от 10:00 ч., Протокол 3 от 09.07.2019 
г. от 10:00 ч., и Протокол 4 от 16.07.2019 г. от 10:00 ч„ подписани от членовете на 
комисията, както и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с 
цялата документация по процедура с предмет: „Ремонтно - възстановителни дейности в 
градски паркове и градини на територията на град Велико Търново”, с публикувано 
решение с ID 911801 на дата 20.05.2019 г. и обявление с ID 911803, публикувано на дата
20.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2019- 
0020, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678, и прогнозна стойност на поръчката: 160 000.00 лева 
без ДДС.

Комисията получи резултата при стриктно спазване на условията за оценка, съгласно 
предварително обявените такива на обществената поръчка.

8

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
mailto:proletyy@abv.bg
https://www.veliko-


Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията по чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед РД № 22-993 от 21.06.2019 
г. и изменена със Заповед №  РД 22 - 1140/15.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....
инж. Динко Кечев - Дирекхор-дйрекция „О фоителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Търново^

Мирослава Ц онева^ сперт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Трета Маринбва - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Нели Любено ши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Петя Димитрова - инвеститорски контрол

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата:

Подпис

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата.

(ИНЖ. Д А Н И Е Л ,
Кмет на Община Ве1ико Търн&вб)

Подпис:........................

9

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




