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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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УТВЪРДИЛ: 
Подпис: ... 

дата: 

1Н 
iem 

ШИЕЛ ГМНОВ 
Община Велико Търново 

Д О К Л А Д 

ВЪВ връзка покана с изх. № 91-00-185/06.06.2019 г. за участие в пазарни 
консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА 
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-
България 2014-2020 г., Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, публикувана в 
профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/pazarni-konsultacii, 

от дата 17.06.2019 г. Комисията, назначена със Заповед № РД 22-964 от 17.06.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване". Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново и 
Ръководител на проекта 
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www.interregrobg.eu 
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

Този документ е създаден в рамките на проект 16.4.2.106, код ROBG-204 „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", съфинансиран от Европейския 

Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A 
Румъния-България 2014-2020. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново 
2. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми" в 
Община Велико Търново 
3. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване", Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново. 
4. Христо Павлов - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново 

със задачи: да разгледа постъпилите в срок предложения във връзка с 
провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА 
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка 
на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-
България 2014-2020 г.. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204; 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 прогнозна пазарна стойност; 
след което да оповести доклада чрез публикуването му в профила на купувача на 
горепосочения адрес. 

проведе своето заседание на 17.06.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала 
в сградата на Община Велико Търново, и констатира следното: 

В указания срок е постъпила една оферта, както следва: 

1. Оферта с вход. № 53-1408-2/12.06.2019 г. от 11:23 часа на „ИСС ГРУП" 
ЕООД 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилата оферта. 
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бЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

I. Оферта с вход. № 5300-1408-2/12.06.2019 г. от 11:23 часа на „ИСС ГРУП" 
ЕООД, ЕИК: 204200242, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 67, ет. 2, 
тел: 0877600702, e-mail: office@issbul.com, лице за контакт: Димитър Анев, 
съдържа: 

1. Приложение 2: „Ценово предложение за участие в пазарни консултации", 
подписано от Павлина Захариева - Упълномощено лице, съдържащо: 

- Предложена цена за изпълнение на поръчката: 69 950,00 лв. (шестдесет и 
девет хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС или 83 940,00 лв. 
(осемдесет и три хиляди деветстотин и четиридесет лева). 

Констатации и заключения на комисията във връзка с проведените пазарни 
консултации и предложената от участника цена: 

След разглеждането на представената оферта и в изпълнение на Заповед № РД 22-
964 от 17.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, комисията счита, че при 
последващо обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: 
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" по проект „FairDeal -
мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района 
на трансграничното сътрудничество", финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.. Проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, следва да бъде определена прогнозна стойност в 
размер на 69 950,00 лв. (шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет 
лева) без ДДС или 83 940,00 лв. (осемдесет и три хиляди деветстотин и 
четиридесет лева). 

Неразделна част от доклада е: 
- Оферта с вход. № 53-1408-2/12.06.2019 г. от 11:23 часа на „ИСС 

ГРУП" ЕООД 
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Докладът се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със 
Заповед № РД 22-964 от 17.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, както 
следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Павел Христов - „nn^jopMaunoHHO-TexHHHecKO обслужване", 
Дирекция „Администрар(€но^о6Служване" в Община Велико Търново и Ръководител 
на проекта 

И ЧЛЕНОВЕ: ^̂  

Даниела Данчева - Гляп^^и ги^^товодител Община Велико Търново 

1 
Илиана Христова^^шк^ова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми" в 
Община Велико Тър.нр^ 

инж. ТихоА^^ ^ н о в - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване"^Дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново 

Христо Павлов - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново 
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