
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес на дата 11.08.2020 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-719/27.05.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново, 

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 постъпилите оферти 
във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Извършване на нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по 
изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. 
Велико Търновооткрита с Решение РД 24-35 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 16.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под 
ГО 965226, с публикувано обявление с ГО 965229 на дата 16.03.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0017, изменена с 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-60 от 
13.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново с ГО 972267, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: Ипр5://\у\\аул-'еПко-!агпоуо.Ьи/Ъа/ргоГ11-па-кириуасЬа/ 
783. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ 
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й. 

Със Заповед № РД 22-719/27.05.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и 

1 



устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията'' в 

Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 

Велико Търново, 
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, както и да 
ги оцени. Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 
27.05.2020 г. от 10:00 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: „Извършване на нововъзникнали, необходими, 
строително-монтажни работи по изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА 
ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТЗАМЪК", гр. Велико Търново", с уникален номер 00073-2020-0017 
в регистъра на АОП. 

Срокът за работа на комисията е до 20.11.2020 г." 

В хода на работа на комисията, не са правени промени във връзка със състава, 
сроковете и задачите на комисията. 

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА. 
За участие в обществена поръчка с предмет „Извършване на нововъзникнали, 

необходими, строително-монтажни работи по изграждане на сградата и оградата на 
ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. Велико Търново", обявена чрез открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е постъпила 1 (една) оферта за участие: 

1. Оферта с вх. № 5300-20866-17/21.04.2020 г., 11:06 ч. на „Планекс 
Инфраструктура" ЕООД; 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена" и допуснатия 
до класиране участник, комисията единодушно предлага следното класиране за изпълнител на 
обществена поръчка, проведена като открита процедура с предмет: „Извършване на 
нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по изграждане на сградата 
и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. Велико Търново". 

Първо място за участника „Планекс Инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924, с 
оферта с вх. № 5300-20866-17/21.04.2020 г., 11:06 ч., със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново, ул. „Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-шаП: 
р1апехтГгаз1гис1иге@аЬ\7.Ь§, лице за контакт: Кристиян Дешков - с резултат 100 т. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Участник „Планекс Инфраструктура" ЕООД, предлага общо възнаграждение в 
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размер на 66 140,24 лева без ДДС. 
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 

методиката за оценка. До оценка е допуснат един участник „Планекс Инфраструктура" 
ЕООД. При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
изпълнение на поръчката, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно с 100 т., получени както следва: 66 140,24/66 140,24 х 100 = 100 т. 

Мотиви за класирането: 
За обществената 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 „Планекс 
Инфраструктура" ЕООД, получи 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. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК. 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 27.05.2020 г., протокол № 2 от 
15.07.2020 г., протокол № 3 от 06.08.2020 г. и протокол № 4 от 11.08.2020 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: 
„Извършване на нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по 

изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. 
Велико Търново". 

„Планекс Инфраструктура" ЕООД, с ЕИК 202694924, с оферта с вх. № 5300-20866-
17/21.04.2020 г., 11:06 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална" № 3, тел.: 0888 166122, е-таП: р1апехт{га$1тис1:иге@аЬу.Ъ§, лице за контакт: 
Кристиян Дешков, с предложена цена 66 140,24 лева без ДДС. 

Настоящият 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. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1, 
Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4/, всички документи, изготвени в хода на работа 
на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Извършване на 
нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по изграждане на сградата 
и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК", гр. Велико Търново", открита с 
Решение РД 24-35 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 
16.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 965226, с публикувано 
обявление с ГО 965229 на дата 16.03.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с 
уникален номер в РОП 00073-2020-0017, изменена с Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация РД 24-60 от 13.04.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново с ГО 972267, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
ЬЦр5://\у\у\у.уеНко-1агпоуо.Ьа/Ьа/ргой1-па-кириуасЬа/783. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със 
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ч 

Заповед № РД 22-719/27.05..2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ инж. Динко Кечев - Др|^<тор на Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търнпкп / ^ ^ / 

ИЧЛЕЦ0 

/ арх. НиколайМ«]тадИнов - (главен експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„СтроителсдаЯГи устоойство на теоиторията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодорова - ^Орши^експерт в Дирекция „Обществрци поръчки" в Община Велико Търново / 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата:.. 

Подпис: .11 
инж. ДАнш 
Кмет на (Ющь 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата: 

Подпис:., од 
ИНЖ. ДАШ 
Кмет на СЖЛ 
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