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

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0019

A i m  о т .......и ь м . . .  ..2018 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от
22.05.2018 г., протокол № 2 от 23.05.2018 г., протокол № 3 от 25.06.2018 г. и протокол № 4 от
28.06.2018 г. и доклад от 28.06.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-865 от
22.05.2018 г. и изменена със Заповед № РД 22-1067 от 27.06.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, за разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участието в 
обществена поръчка, чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация 
на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие 
на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
Д Г  „Пролет””, открита с Решение № РД 24-40 от 09.05.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, с уникален номер 00073-2018-0019 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo,bg/bg/profil-na-kupuvacha/587, c обща прогнозна стойност 360 646,05 лв. без ДДС

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО по обществена поръчка, проведена като процедура на договаряне 
без предварително обявление с предмет: „Дейности по извършване на СМР за 
реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните 
заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - Реконструкция и внедряване на 
мерки за енергийна ефективност на Д Г  „Пролет””, открита с Решение № РД 24-40 от
09.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2018-0019 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587, както 
следва:

1-во място: „Джамбо 33” ЕООД, с ЕИК 104615209, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Стара планина” № 7, вх. А; тел.: 062/650 647; 
факс: 062/650 647, e-mail: djambo33@abv.bg, лице за контакти: Тодор Джамбазов -  с резултат 
100.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 22.05.2018 г., протокол № 2 от 23.05.2018 г., протокол № 3 от
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25.06.2018 г. и протокол № 4 от 28.06.2018 г. и доклад от 28.06.2018 г. До всички протоколи 
и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587.

Съгласно Решение за откриване на процедура № РД 24-40 от 09.05.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2018-0019 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново и покана 
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, ал.1, т.8 
от ЗОП, с изх. № 5300-1153-4/09.05.2018 г. е постъпила 1 (една) оферта.

Оферта с вх. № 5300-1153-5/21.05.2018 г. от 16:08 часа на „Джамбо 33” ЕООД, с 
ЕИК 104615209, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„Стара планина” № 7, вх. А; тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647, e-mail: 
djambo33@abv.bg, лице за контакти: Тодор Джамбазов.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т.2 от ЗОП участникът е отговорил на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, а представената оферта е в съответствие с 
предварително обявените изисквания на процедурата

Съобразно определената формула на методиката, резултатите на участника са, 
както следва:

Резултати от оценката:
Оценяване на Показател (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 100 т.
Оценяване на Показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - 100 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 х 50% + П2 х 50%,

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника „Джамбо 33” ЕООД:
КО = 100 т. х 50% + 100 т. х 50%,
КО = 50 + 50 = резултат 100.

Общото възнаграждение на участник „Джамбо 33” ЕООД, за изпълнение на поръчката 
е 359 733,64 лева без ДДС.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка, чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Дейности по извършване 
на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на 
учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в 
град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - Реконструкция и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност на Д Г  „Пролет””, открита с Решение № 
РД 24-40 от 09.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2018- 
0019 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo,bg/bg/profil-na-kupuvacha/587.

„Джамбо 33” ЕООД, c ЕИК 104615209,
със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, ПК 5000,
ул. „Стара планина” № 7, вх. А;
тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647,
e-mail: djambo33@abv.bg,
лице за контакти: Тодор Джамбазов
с предложена цена 359 733,64 лева без ДДС.
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при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. и 

изменена със Заповед № РД 22-1067 от 27.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител са изпълнени 

следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 

критериите за подбор;
2. офертата на участникът е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането на решението до участника в процедурата в срок 
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bs/profil-na-kupuvacha/587.

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на о/и^ението ше'упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д И М И Т Р О ^

\  *
Изготвил: 
Мая Тодо] експерт в дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




