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

ЗАПОВЕД

№

гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и 
мотиви в протоколи от 25.05.2015 г. и от 16.06.2015 г. на Комисията, назначена със 
заповед № РД 22-1136/25.05.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изготвяне на 
актуализиран инвестиционен проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно 
възстановяване на мост над река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево -  
Плаково” и укрепване на общински път GAB 1111 „Килифарево -  Плаково” (път HI- 
551)”, с уникален номер 00073-2015-0012 в регистъра на АОП

I. За избран участник за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка, 
проведена чрез договаряне без обявление с предмет: „Изготвяне на актуализиран 
инвестиционен проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно възстановяване 
на мост над река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево -  Плаково” и 
укрепване на общински път GAB 1111 „Килифарево -  Плаково” (път Ш-551)” , с 
уникален номер 00073-2015-0012 в регистъра на АОП, както следва:

„БИЛДПЛАН-08” ЕООД с вх.№5300-3140/22.05.2015 г., 14:00 часа, ЕИК 
200263409, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. „Елин Пелин”, № 24, адрес за 
кореспонденция град Велико Търново, ул. „Поп Харитон” № 2, ет.2, офис 5, тел.: 0887 
507054, Електронна поща: buildplan 08@abv.bg.

II. Мотиви за избора:

Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията.
Оферта на „БИЛДПЛАН-08” ЕООД с вх.№5300-3140/22.05.2015 г., 14:00 часа, 

ЕИК 200263409, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. „Елин Пелин”, № 24, адрес 
за кореспонденция град Велико Търново, ул. „Поп Харитон” № 2, ет.2, офис 5, тел.: 
0887 507054, Електронна поща: buildplan 08@abv.bg. съдържа всички необходими 
документи. Комисията не е констатирала несъответствия с критериите за подбор по 
представените документи в плик № 1.

П лик № 2 от оферта на „БИЛДПЛАН-08” ЕООД с вх.№5300-3140/22.05.2015 г., 
14:00 часа, ЕИК 200263409, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. „Елин Пелин”, 
№ 24, адрес за кореспонденция град Велико Търново, ул. „Поп Харитон” № 2, ет.2, 
офис 5, тел.: 0887 507054, Електронна поща: buildplan 08@abv.bg, съдържа всички
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необходими документи. Комисията не е констатирала несъответствия с изискванията на 
възложителя. Участникът е представил техническо предложение в съответствие с 
изискванията на възложителя.

Плик „Предлагана цена” от оферта на „БИЛДПЛАН-08” ЕООД с вх.№5300- 
3140/22.05.2015 г., 14:00 часа, ЕИК 200263409, седалище: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Елин Пелин”, № 24, адрес за кореспонденция град Велико Търново, ул. „Поп 
Харитон” № 2, ет.2, офис 5, тел.: 0887 507054, Електронна поща:
buildplan 08@abv.bg. съдържа необходимите документи.

Участникът е предложил възнаграждение за изпълнение на поръчката, както 
следва:

- 29850.00 (двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет и 00 ст.) без ДДС
Арансово плащане -  30 % в размер на 8955.00 (осем хиляди деветстотин петдесет 
и пет и 00 ст.) без ДДС
Цената включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по 

настоящата обществена поръчка.
Комисията е установила, че ценовото предложение на допуснатия участник, 

съответства на предварително обявените условия на поканата за обществената поръчка.
Критерий за оценка на офертите -  най-ниска цена. Участникът е направил ценово 

предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и предполага приемлив 
бюджетен разход в рамките на прогнозната стойност на поръчката.

Като е взела предвид оповестените резултати, проведеното договаряне и критерият 
за оценка на офертата -  най-ниска предлагана цена, комисията единодушно е предложила 
сключване на договор с единствения участник за обществена поръчка, проведена чрез 
договаряне без обявление с предмет „Изготвяне на актуализиран инвестиционен 
проект, фаза технически проект, за обект „Аварийно възстановяване на мост над 
река Белица на общински път GAB 1111 „Килифарево -  Плаково” и укрепване на 
общински път GAB 1111 „Килифарево -  Плаково” (път III-551)”, с уникален номер 
00073-2015-0012 в регистъра на АОП

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

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували: .
Надя Петрова - Директор на дирекция OCOl Р

Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна'”

Изготвил:
Николина Христова - Старши експерт в отдел ОП
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




