ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД

От 02.04.2015 г. на Комисията по чл. 92а, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗОП,
назначена със Заповед РД 22-1824/10.11.2014 г. изменена със Заповед РД 22-402/05.03.2015г.
на Кмета на Община Велико Търново по процедура на договаряне без обявление с предмет:
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и
отвеждащата техническа инфраструктура - подобект съобщителна връзка - кабелно
захранване за пренос на цифрови данни - 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 уникален номер в
регистъра на АОП 00073-2014-0042.

С Решение № РД 24-65/21.10.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново беше
открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление.
Съгласно заповед РД 22-1824/10.11.2014 г., изменена със Заповед РД 22-402/05.03.2015г. на
Кмета на Община Велико Търново, комисията разгледа офертата, постъпила по процедурата,
както следва:
- Оферта на „ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД с вх. № 5300 6590/07.11.2014 г., 11:56 ч.
След приключване на договарянето с участника, подал оферта, Комисията констатира,
че подадената от участника оферта съответства на изискванията на поканата, като е спазено и
условието да не бъде надхвърлена прогнозната стойност. Предложените условия са в
съответствие с интересите на общината.

КОМИСИЯТА

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново следното класиране 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 - подобект съобщителна връзка - кабелно захранване за
пренос на цифрови данни - 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”.

- Оферта на „ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД с вх. № 5300 6590/07.11.2014 г., 11:56 ч.

Настоящият доклад с протокола и цялата документация в процедурата се предава на
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Настоящия доклад се състави в два еднообразни екземпляра.
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ПРЕДСЕДАТЕЛгЗорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел „Околна среда” в
Община ВеликорГърново;
^
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............................ у * '.................................6...Л7ГГ>...................................................................................................................................................................................................

1. Димитрина Благоева^/1орист на проект № DIR-5112122-11 -79 „Изграждане на Регионална
системата управление на отпадъците в регион Велико Търново”;
2. инж. ЦанкоДЗбяджиев -/Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново;

3. инж. Ивайло Дачев - Гл. експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;

4. Ана Тодоров^ - Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона
за защита на личните данни!

