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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 

за определяне на изпълнител 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0052 

№ РД 2 4 - . . . ^ Ь . . . от 2019 г. 

гр. Велико Търново 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, предл. I-во от 
ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 
от 16.10.2019 г., Протокол № 2 от 24.10.2019 г. и Доклад от дата 28.10.2019 г. на 
Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1709 от 16.10.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задачи: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; 
да разгледа и провери съответствието на допуснатата оферта с предварително обявените 
от Възложителя условия. При съответствие на офертата комисията да проведе преговори 
с поканения участник, като се придържа точно към първоначално определените условия 
и изисквания за изпълнение на поръчката с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за 
деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, от „Логопед" 1 към Услуга „Ранна интервенция на 
уврежданията", открита с Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 г., публикувано в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID 936397, с уникален номер в РОП: 
00073-2019-0052, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bR/bg/profil-na-kupuvacha/723 и прогнозна стойност на 
поръчката 3380,00 лв. без ДДС. 

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOPOO1-2.004-0046-
С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед" 1 към Услуга „Ранна интервенция 
на уврежданията", открита с Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 г., публикувано в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID 936397, с уникален номер в РОП: 
00073-2019-0052, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723: 

ОБЯВЯВАМ: 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"", 
финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Първо място: Валентина Дошкова, с адрес за кореспонденция- с. Калояново, 
обл. Пловдив, п. к. 4371, ул. „Ивайло" № 33, тел.: 0897 033603, e-mail: 
valentine doshkova96@abv.bg. 

Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следва: 
Протокол № 1 от 16.10.2019 г., Протокол № 2 от 24.10.2019 г. и Доклад от работата 
на комисията от 28.10.2019 г. До всички протоколи и доклада от работата на комисията 
има осигурен свободен достъп на профила на купувача: https://www.veliko-
tarno vo .b g/b g/profi 1 -na-kupu vacha/723. 

За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка с покана с изх. № 
94ВВ-12003-1/ 01.10.2019 г. - е поканено едно лице- Валентина Дошкова. Същата е 
подала оферта в обявения в поканата срок- до 17:00 часа на 15.10.2019 г. 

Комисията е допуснала до оценка участника Валентина Дошкова, след като е 
установила, че същата е представила всички изискуеми документи, отговаря на 
изискванията за лично състояние и поставения критерий за подбор, техническото и 
ценовото предложение от офертата й съответстват на предварително обявените условия 
от Възложителя. 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се е извършило по критерий 
„НАИ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Съгласно Раздел III от поканата 
за участие в обществена поръчка обект на сравнително оценяване е било предложеното 
от участника почасово възнаграждение за услугите, предмет на обществената поръчка. 

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата за 
участие в обществена поръчка. Комисията е приела, че предложеното от участника 
почасово възнаграждение за услугите, предмет на обществената поръчка, е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново и е икономически изгодно за Възложителя. 

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-
0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед" 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията", открита с Решение № РД 24-144 от 01.10.2019 
г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID 936397, с уникален 
номер в РОП: 00073-2019-0052, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723: 

Валентина Дошкова, 

с оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа, с адрес за 
кореспонденция- с. Калояново, обл. Пловдив, п. к. 4371, ул. „Ивайло" № 33, тел.: 0897 
033603, e-mail: valentine doshkova96@abv.bg. 

При следните мотиви: 
Утвърден Доклад от 28.10.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 

22-1709 от 16.10.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново. 

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 

Проект BG05M9OP001-2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"", 
финансиран от Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител, са 
изпълнени следните условия: 

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

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде 
публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участника в 
процедурата в срок съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача: https://www.vel iko-tarnovo.bц/bg/profi 1-na-
kupuvacha/723. 

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението на 
Възложителя за определяне на изпълнител може да се подава от всеки заинтересован 
участник в 10-дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за 
защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя. 

Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Грета Маринови 
Юрисконсулт в дире<</цияТ)П 

Изготвил: 
Василена Георгиев^ 
Младши експерт в дирекция ОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА 
Временно изпълняващ длъжността 
кмет на Община Релико Търново 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дир^радялЦП 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „ Общностен център за деца и родители „ ЦАРЕВГРАД" ", 
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