
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

От 30.09.2014 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22 -  1483/16.09.2014 г. на 
Кмета на Община Велико Търново за провеждане на 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” във връзка с чл. 92а, ал. 
5, т. 1 от ЗОП.

С Решение № РД 24 - 52/22.08.2014 г. беше открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез договаряне без обявление. Съгласно Заповед № РД 22 -  
1483/16.09.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново на 16.09.2014 г. в 11:00 ч. в 
сградата на Община Велико Търново, Комисията започна разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане 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”.

За участие в договарянето беше изпратена покана на: „ЕКОЛОГИЧНИ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД, гр. Пловдив с изх. № 5300 -  5002/25.08.2014 г.

Оферта подаде „ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД, гр. 
Пловдив 4000, ул. „Васил Левски” № 56, тел.: 032/906 060, факс: 032/906 061, e-mail: 
b.bonev@ecoteh.org, с вход. № 5300-5419/15.09.2014 г.

„ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД, гр. Пловдив предлага 
следното:

1. Предлагано възнаграждение -  обща стойност на договора за целия период на 
изпълнението на обществената поръчка: 91 700.00 (деветдесет и една хиляди и седемстотин) 
лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 110 040.00 (сто и десет хиляди и четиридесет) лева.

- Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на 
договора за целия период на изпълнението на обществената поръчка, а именно: 27 510.00 
(двадесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 33 012.00 (тридесет и 
три хиляди и дванадесет) лева.
2. Възнаграждението за извършване на авторски надзор, изчислено на база вложеното време 
по часове за всеки участвал проектант, при разценка:
- за лице Божин Бонев, за извършването на авторски надзор, възнаграждение от 317.00 
(триста и седемнадесет) лева/час без ДДС.
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- за лице Георги Илиев, за извършването на авторски надзор, възнаграждение от 317.00 
(триста и седемнадесет) лева/час без ДДС.
- за лице Николай Николов, за извършването на авторски надзор, възнаграждение от 317.00 
(триста и седемнадесет) лева/час без ДДС.
- за лице Йордан Гайдаров, за извършването на авторски надзор, възнаграждение от 317.00 
(триста и седемнадесет) лева/час без ДДС.

При разглеждането на ценовото предложение на участника, в резултат на обсъждане 
от страна на комисията, същата единодушно приема, че същото е изготвено в съответствие с 
изискванията на възложителя и е съобразено с определената в поканата прогнозна стойност 
на поръчката. Комисията приема предложението на участника за авансово плащане в размер 
на 30 % от общата стойност на договора, а именно: 27 510.00 лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
33 012.00 лева.

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.

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.

След приключване на договарянето с участника за определяне на условията на 
договора за изпълнение на 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” и въз основа на констатациите, отразени 
в протоколите от работата на комисията от: 16.09.2014 г. в 11:00 ч. и 30.09.2014 г. в 11:00 ч., 
Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с единствения 
участник за обществена поръчка, проведена 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” , както следва:
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„ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД
ГР. ПЛОВДИВ 4000
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 56
ТЕЛ.: 032/906 060
ФАКС: 032/906 061
E-MAIL: B.BONEV@ECOTEH.ORG

Мотиви за класирането:

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.

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.

Настоящият доклад с протоколите и цялата документация в процедурата се предава 
на Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
/ Зорница Кънчева-Мила.дрйова -  Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико 
Търново/

ИЧЛЕНО«^ -

/ Димитрина Благоева -  юрист на проект № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”/

/ Цонка ХрисЛч&ва -  координатор на проект № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на 
Регионална сир/ема за управление на отпадъците в регион Велико Търново”/

/ инж, Валентина Миткова -у н ^ л н и к  на отдел „Териториално развитие” в Община Велико 

Търново j.

 / ........................................................................................
/ Ана Тодорова -  Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново /
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