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

РЕШЕНИЕ 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА на основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП 
и чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с протоколи от дати 31.07.2018г. и 10.08.2018г. и 
утвърден доклад от дата 10.08.2018 г., предадени на Възложителя заедно с цялата 
документация от Комисията назначена с моя Заповед №РД 22-1269/31.07.2018г., със 
задача да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение 
на обществена поръчка, открита процедура с предмет: „Проектиране, строителство и 
авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" , 
с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0026 и публикувано обявление от 
дата 25.06.2018г. с ID 852896 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarno vo .b g/b g/ profil -na-kupu vacha/5 97/, c прогнозна стойност - 491 614,15лв. 
/четиристотин деветдесет и една хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 15ст./ 
без ДДС; 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Проектиране, 
строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални 
услуги за деца" , с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0026 и 
публикувано обявление от дата 25.06.2018г. с ID 852896 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/, с прогнозна 
стойност - 491 614,15лв. /четиристотин деветдесет и една хиляди шестстотин и 
четиринадесет лева и 15ст./ без ДДС; 

1-во място: Оферта от „КИДАТ ГРУП" ЕООД с вх. № 5300-16542-7/30.07.2018г. 
от 15: 41 часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Освобождение" 
№2, тел.0897879410; електронна поща за кореспонденция: offlce(o)kidatgroup.com ; 
лице за контакти: Кирил Иванов 

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията 
на ЗОП. Класирането е извършено, съгласно утвърдената методика за оценка. 
Подробните мотиви са посочени в протоколите от работата на комисията от дати 
31.07.2018г. и 10.08.2018г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс 
от социални услуги за деца" , с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/


0026 и публикувано обявление от дата 25.06.2018г. с ID 852896 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/, както следва: 

- Оферта от „КИДАТ ГРУП" ЕООД с вх. № 5300-16542-7/30.07.2018г. от 15: 41 
часа, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Освобождение" №2, 
тел.0897879410; електронна поща за кореспонденция: office@kidatgroup.com ; 
лице за контакти: Кирил Иванов , с ценово предложение на участника за 
изпълнение на предмета на обществената поръчка - 467 901,50 лв. (словом: 
четиристотин шестдесет и седем хиляди деветстотин и един лева и 50ст.) без 

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

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 , буква „а" от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Връзка към електронната преписка в п^фила на купувача : https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/597/ 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИ1 

Съгласували: v 
Грета Маринов,^ 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

Надя Петрова 
Директор Дирения ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Старши експерт Дирекция ОП у 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


