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ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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УТВЪРДИД 
П о д п и с : / ; ^ 

;НЦЕЛ ПАНОВ 
^^.Лмеш щ Ощина Велико Търново 

дата: 

Д О К Л А Д 

във връзка покана с изх. № 91-00-85/11.03.2019 г. за участие в пазарни консултации по реда 
на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен нроект за обект: 
„Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в 
обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико 
Търново", публикувана в профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazami-konsultacii, 

от дата 19.03.2019 г. Комисията, назначена със Заповед № РД 22-448 от 19.03.2019 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. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура". Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново 
2. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура", Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново 
3. Михаела Чаушева - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
4. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

със задачи: да разгледа постъпилите в срок предложения във връзка с провеждането 
на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен проект за 
обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в 
обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико 
Търново"; да ги проучи за съответствие с поставените изисквания; и да изготви доклад, 
който да съдържа обобщените заключения на комисията относно това кои предложения 
приема и кои - не, както и съображенията й за това и да определи осреднена пазарна 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazami-konsultacii
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стойност и срок за изпълнение; след което да оповести доклада чрез публикуването му в 
профила на купувача на горепосочения адрес. 

проведе своето заседание на 19.03.2019 г. от 13:30 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново, и констатира следното: 

В указания срок са постъпили три оферти, както следва: 

1. Оферта с вход. № 5300-12402-1/15.03.2019 г. от 09:41 часа на „ХОРИЗОНТ-2005" 
ЕООД 

2. Оферта с вход. № 53-14635-1/15.03.2019 г. от 09:43 часа на „ИПРОКОН" ЕООД 
3. Оферта с вход. № 53-2520-1/15.03.2019 г. от 09:45 часа на ЕТ „ВИК 99 - Лиляна 

Желева" 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти по 
реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вход. № 5300-12402-1/15.03.2019 г. от 09:41 часа на „ХОРИЗОНТ-2005" 
ЕООД, ЕИК: 104634782, гр. Велико Търново, ул. „Родолюбец" № 5, тел: 0888277562, е-
mail: horizont.2005.vt@abv.bg, лице за контакт: Валентин Цвятков, съдържа: 

1. Приложение 2 „Предложение (оферта) за участие в пазарни консултации" съдържащо: 
- Предложена цена за изпълнение на поръчката: 48 700,00 лв. (четиридесет и осем 

хиляди и седемстотин лева) без ДДС. 
- Предложен срок за изпълнение: 80 (осемдесет) работни дни. 

II. Оферта с вход. № 53-14635-1/15.03.2019 г. от 09:43 часа на „ИПРОКОН" ЕООД, ЕИК: 
104642523, град Велико Търново, ул. „Кольо Гайтанджията" № 40Б, тел: 0888747829, е-
mail: iprokon(g)abv.bg, лице за контакт Пламен Боянов, съдържа: 

1. Приложение 2 „Предложение (оферта) за участие в пазарни консултации" съдържащо: 
- Предложена цена за изпълнение на поръчката: 57 900,00 лв. (петдесет и седем хиляди 

и деветстотин) без ДДС. 
- Предложен срок за изпълнение: 90 (деветдесет) работни дни. 

Ш. Оферта с вход. № 53-2520-1/15.03.2019 г. от 09:45 часа на ЕТ „ВИК 99 - Лиляна 
Желева", ЕИК: 104106920, град Велико Търново, ул. „Мармарлийска" № 12, тел: 
0889523081, e-mail: vik99 zheleva@abv.bg, лице за контакт Лиляна Желева, съдържа: 

1. Приложение 2 „Предложение (оферта) за участие в пазарни консултации" съдържащо: 
- Предложена цена за изпълнение на поръчката: 63 890,00 лв. (шестдесет и три хиляди 

осемстотин и деветдесет лева) крайна цена. 
След направена справка в „Лакорда", комисията установи, че участникът не е 

регистриран по ЗДДС и съгласно указанията на „Предложение (оферта) за участие в пазарни 
консултации" приема, че предложената цена е крайна. 

- Предложен срок за изпълнение: 98 (деветдесет и осем) работни дни. 

Констатации и заключения на комисията във връзка с проведените пазарни 
консултации и предложените от участниците цепи: 
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След разглеждането на представените предложения (оферти) и в изпълнение на Заповед № 
РД 22-448 от 19.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, комисията изчисли, че 
осреднената стойност на базата на предложените цени е 56 830,00 (петдесет и шест хиляди 
осемстотин и тридесет лева) без ДДС, което следва да се заложи като прогнозна стойност 
при последващо обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: 
"Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на 
съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) 
до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" а срока за изпълнение следва да е между 
80 (осемдесет) и 98 (деветдесет и осем) работни дни. 

Неразделна част от доклада са: 
- Оферта с вход. № 5300-12402-1/15.03.2019 г. от 09:41 часа на „ХОРИЗОНТ-2005" ЕООД 
- Оферта с вход. № 53-14635-1/15.03.2019 г. от 09:43 часа на „ИТТРОКОН" ЕООД 
- Оферта с вход. № 53-2520-1/15.03.2019 г. от 09:45 часа на ЕТ „ВИК 99 - Лиляна Желева" 

Докладът се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-448 от 19.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. Динко Кечев - .^ji^e^cp на дирекция „Строителство и устройство на територията" в 
Община Велико^^^^^ово 

И ЧЛЕНОВЕ: 

инж. Цанко Боя!дя^ев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура". Дирекция 
„Строителство и устройство на тер^иторията" в Община Велико Търново 

' N 
ИНЖ. Вяра Димитрова - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура". Дирекция 
„Строителство и ̂ тройство на територията" в Община Велико Търново 

/ 
Михаела Чауцйва - Младщи експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново ^ 

г 
Грета Марийова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 
2016/679). 



Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 

за участие в пазарни консултации 

за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект: 
„Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" 

Долуподписаният Валентин L Цвятков 

с ЕГН: I 5, лична карта № 6 , издадена на 

0' г. от МВР I D 

в качеството ми на управител 

(посочете длъжността) 

на „ХОРИЗОНТ-2005" ЕООД 

(посочете наименованието на участника) 

сЕИК: 104634782, актуален телефон: 0888277562 факс -

; електронна поща: horizont.2005.vt@abv.bg 

Регистрация по ЗДДС: BG104634782 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност и 
срок за изпълнение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен 
инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК 
мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по 
ПУП на гр.Велико Търново", Ви представям нашето предложение за цена и срок, както 
следва: 

Услуга Цена (в лева 
без ДДС) 

Срок за изпълнение 
(в работни дни) 

Изготвяне на Работен инвестиционен 
проект за обект: „ Основен ремонт и 
реконструкция на съществуващите 
ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България" от ОК 
17б0а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП 
на гр. Велико Търново " 

48 700,00 80 

Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена. 

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички разходи за изпълнение на работите, нужни за качественото изпълнение 
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679). 
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Предложените цена и срок са определени при пълно съответствие с 
Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 от Пазарната консултация. 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящите 
пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

f) 
Дата: 15.03.2018г. ^ ^ 

(подпис на лицето, предс^авляЩ^((}>Щ^ника) 
инж.Валентин Цвятков"-^"' 

(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 
Управител 

(качество на лицето, представляващо участника) 
„ХОРИЗОНТ-2005" ЕООД 

(наименование на участника) 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 
2016/679). 



Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 

за участие в пазарни консултации 

за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект; 
„Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" 

Долуподписаният Пламен ] i Стефанов, 

с ЕГН: 1 I, лична карта № i , издадена на 

( . от МВР ) 

в качеството ми на управител 

(посочете длъжността) 

на „ИПРОКОН"ЕООД 

(посочете наименованието на участника) 

с Е Ж : 104642523, актуален телефон: 0888747829 факс -

; електронна поща: iprokon@abv.bg 

Регистрация по ЗДДС: BG104642523 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност и 
срок за изпълнение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен 
инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК 
мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по 
ПУП на гр.Велико Търново", Ви представям нашето предложение за цена и срок, както 
следва: 

Услуга Цена (в лева 
без ДЛ,С) 

Срок за изпълнение 
(в работни дни) 

Изготвяне на Работен инвестиционен 
проект за обект: „Основен ремонт и 
реконструкция на съществуващите 
ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България" от ОК 
1760а(2077а) до ОК '231(408) по ПУП 
на гр. Велико Търново " 

57 900,00 90 

Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена. 

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички разходи за изпълнение на работите, нужни за качественото изпълнение 
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679). 
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Предложените цена и срок са определени при пълно съответствие с 
Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 от Пазарната консултация. 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящите 
пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

Дата: 15.03.2018г. 
(поопис на лицет/^, представляващо участника) 

" инж.] 1ламен Боянов 
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

Управител 
(качество на лицето, представляващо участника) 

„ИПРОКОН"ЕООД 
(наименование на участника) 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679). 



Приложение 2 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) 

за участие в пазарни консултации 

за определяне на прогнозна стойност и срок за изпълнение за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен инвестиционен проект за обект: 
„Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК мрежи и съоръжения в обхвата на 
бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по ПУП на гр. Велико Търново" 

Долуподписаният/ната Лиляна Желева, 

с ЕГН:; I, лична карта № ..€ 

от МВР ] 

I, издадена на 1 

В качеството ми на управинтел 
(посочете длъжността) 

на ЕТ „ВИК - Лиляна Желева", 

(посочете нагшенованието на участника) 

сЕИК: 104106920, актуален телефон: 0889523081 факс -

; електронна поща: vik99 zheleva@abv.bg 

Регистрация по ЗДДС: няма регистрирация по ЗДДС 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност и 
срок за изпълнение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Работен 
инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващите ВиК 
мрежи и съоръжения в обхвата на бул. „България" от ОК 1760а(2077а) до ОК 231(408) по 
ПУП на гр.Велико Търново", Ви представям нашето предложение за цена и срок, както 
следва: 

Услуга Цена (в лева 
без ДДС) 

Срок за изпълнение 
(в работни дни) 

Изготвяне на Работен инвестиционен 
проект за обект: „Основен ремонт и 
реконструкция на съществуващите 
ВиК мрежи и съоръжения в обхвата 
на бул. „България" от ОК 
1760а(2077а) до ОК -231(408) по ПУП 
на гр. Велико Търново " 

63890лв 98работни дни 

Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена. 

Предложената цена е определена при пълно съобразяване с пазарните условия и 
включва всички разходи за изпълнение на работите, нужни за качественото изпълнение 
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679). 

mailto:zheleva@abv.bg


Предложените цена и срок са определени при пълно съответствие с 
Техническата спецификация на Възложителя - Приложение № 1 от Пазарната консултация. 

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящите 
пазарни консултации, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни 
и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 

. л 

Дата: 15.03.2018г. f...: l":,.» 
(подпис на лицето, представляващо участника) 

инж.Лиляца Желева 
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

Управител 
(качество на лицето, представляващо участника) 

ЕТ „ВИК - Лиляна Желева" 
(наименование на участника) 

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 
2016/679). 




