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

ЗАПОВЕД 

№ Р Д 2 2 -

гр. Велико Т ъ р н о в о . . . 5 % : 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.106, ал. 6 от 
ЗОП и отразените резултати и мотиви в протокол от дата 01.06.2017 г. и Доклад от дата 
02.06.2017 г. на Комисията, назначена със заповед №РД22 - 906/01.06.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за 
изпълнение на обществена поръчка чрез провеждане на пряко договаряне с предмет:,, 
Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-
0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции" 
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 -
Медиатор" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0029 и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/492, c прогнозна обща стойност: 1 920,00 (хиляда деветстотин и двадесет 
лв.и 00 ст.) лева. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Обявявам класирането на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за 
ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център 
за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по обособени позиции" Услуга №1: Допълнителна 
подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 - Медиатор", както следва: 

Теменужка I а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 
Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenuikakostovaffiabv.bg, при 
следните мотиви: 

Мотиви, съгласно протокол от дата 01.06.2017 г: 
За участника Теменужка Г т Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. 

„Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: 
temenuikakostova@abv.bg с оферта с вх. №94 - ТТ - 15 - 6/30.05.2017 г. в 15:50 часа, 
комисията се е м о т и в и р а л а е д и н о д у ш н о : 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, 
комисията се е обединила, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията е решила да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-
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Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици, липсата на свързаност с друг участник по чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и липсата на национални основания за изключване чрез попълване на 
част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част). 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Теменужка Г а Костова притежава изискуемото образование за дейности, 

идентични или сходни с премета на поръчката, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП - изискуемо образование. 

Техническото предложение на участника е попълнено по Приложение №3 на 
възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата 
се информация в техническото предложение установи, че офертата на участника 
съответства на предварително обявените условия. 

След разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията е установила, 
че посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите 
по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки работодател. 

Ценовото предложение е изготвено по образец на възложителя - Приложение №4. В 
него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
възложителя изисквания. 

Съгласно Раздел III Критерий за възлагане на обществената поръчка от поканата, 
икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: най-
ниска цена. Обект на оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за 
услугите по позицията. 

Комисията е пристъпила към провеждане на преговори с участника в процедурата. 
След провеждането на преговорите и с оглед направеното предложение от участника, 
комисията го е определила като икономически изгодно за възложителя и е предложила 
следното класиране: 

За Позиция 2 - Медиатор, Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт 
в училище: 

1-во място: Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: 
temenuikakostovaffiabv.bg. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен 
център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд по обособени позиции", Услуга №1: Допълнителна 
подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 - Медиатор", както следва: 
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Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Благоев", №13, 
вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenujkakostova@abv.bg с оферта с вх. №94 - ТТ -
15 - 6/30.05.2017 г. в 15:50 часа 

Мотиви: 
Утвърден доклад от дата 02.06.2017 г. на комисията, назначена със заповед №РД 22 -
906/01.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

Съгласно чл. 109 ЗОП за определеният за изпълнител по обществена поръчка с 
предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект 
BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд по обособени позиции", Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в 
училище, Позиция 2 - Медиатор" за участник Теменужка Тинкова Костова, са 
изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника Теменужка Г а Костова е получила най-висока оценка при 
прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 
възлагане. 

III. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3-дневен срок от издаването й. 

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7и 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. 

Кмет на Община Велико Търново 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ИA|HO, 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на диретщия „Обществени1 поръчки" 

Николина Ангелова , 
, \ i\J\\j 

Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки 

Изготвил: 
Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП 
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