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

ЗАПОВЕД

гр. Велико Т ъ р н о в о ^ 2014г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 92а, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл.73, ал.1 от 
ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дата 16.09.2014 г. в 11:00 ч. и 
30.09.2014 г. в 11:00 ч. и доклад от 30.09.2014 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 
22 -  1483/16.09.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилата в срок оферта за изпълнение на обществена поръчка, чрез 
процедура на договаряне без обявление, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по 
време на строителството на обект „Довеждащата и отвеждащата техническа 
инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни 
води, външно електрозахранване -  кабелни линии 20 кУ и пътна връзка - външни 
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -  съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя”, с уникален номер в регистъра на АОП 00073-2014-0034 и публикувано решение 
№ 621130 от дата 28.08.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез договаряне без обявление, с предмет: 
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и 
отвеждащата техническа инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ 
колектор за дъждовни води, външно електрозахранване -  кабелни линии 20 кУ и пътна 
връзка - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -  
съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в 
землището на с. Шереметя”:

1-во място за: оферта с вх. № 5300-5419/15.09.2014 г. на „ЕКОЛОГИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД, ЕИК: 115876769, адрес: гр. Пловдив 4000, ул. 
„Васил Левски” № 56, тел.: 032/906 060, факс: 032/906 061, e-mail: b.bonev@ecoteh.org

II. Мотиви:

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и 
документацията към нея. Съгласно поканата за участие, „Съдържание на офертата”, т. 7 - 
критерият за оценка е „най-ниска цена“. При оценяването се взема предвид предложената 
обща стойност на договора за целия период на изпълнението на обществената поръчка. 
Участникът е предложил възнаграждение за изпълнението на договора в размер на 91 700.00 
лева без ДДС, което не надхвърля определената от възложителя прогнозна стойност от 
94 000.00 лева без ДДС.
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Предвид избрания от възложителя критерий за оценка офертата на „Екологични 
технологии и системи” ООД, гр. Пловдив -  най-ниска цена, е преценена от комисията като 
изгодна за възложителя, и освен това не надхвърля определената в поканата прогнозна 
стойност от 91 700.00 лева без ДДС.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски 
надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и отвеждащата техническа 
инфраструктура - подобекти довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни 
води, външно електрозахранване -  кабелни линии 20 кУ и пътна връзка - външни 
връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -  съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя”, както следва:

„ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД, гр. Пловдив

IV. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита 
на конкуренцията, град София, бул.Витоша№18.

Контрола по Изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

За Кмет:
Снежана Данева/Ив^й
Заместник-кмет ,, \Щ<Щ 
в Община Велика Търй, \ У '  i .

Съгласно 3anoeml№ PJnoL1560/^9.09.2014 г.
v) * "

Съгласувал:
Олга Петърчева
Началник на отдел/Шравно осигуряване” в Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова “
Директор дщзе^ция ОСОП

Теодора Минкова 
Началник на отдел ОП

Изготвил:
Г рега М арино^
Старши експерт в отдел ОП
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