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ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2020-0005

№ РД 24-..

от . V M - O V . . . . 2 0 2 0 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, предл. I-во от ЗОП и
отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 от 14.02.2020
г. и Протокол № 2 от 20.02.2020 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-242 от
14.02.2020 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 в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувано
Решение с ID 956321 и Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с уникален
номер в РОП- 00073-2020-0005, и с адрес на профила на купувача: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770/ и прогнозна стойност на поръчката- 190 000 лева без
ДДС

ОБЯВЯВАМ:
I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувано
Решение с ID 956321 и Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с уникален
номер в РОП- 00073-2020-0005, и с адрес на профила на купувача: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770/:
Първо място: ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727, със седалище и адрес
на управление- гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062
63 79 75 e-mail: proletyy@abv.bg.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следва:
Протокол № 1 от 14.02.2020 г. и Протокол № 2 от 20.02.2020 г. До всички протоколи от
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работата на комисията има осигурен свободен достъп
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770.

на

профила

на

купувача:

Съгласно обявлението за обществена поръчка срокът за подаване на оферти в обявеното
публично състезание е бил до 17:00 ч. на 13.02.2020 г. В дадения срок е постъпила 1 (една)
оферта.
Комисията е допуснала до оценка единствения участник- ЕТ „Пролет- Йордан
Йорданов", след като е установила, че същият е представил всички изискуеми документи,
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, техническото и
ценовото му предложения съответстват на изискванията на Възложителя и на техническите
спецификации.
Оценката на допуснатата оферта е извършена при съблюдаване условията от
документацията за обществена поръчка и методиката за оценка.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Услуги по
залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с
намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувано Решение с ID
956321 и Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с уникален номер в РОП00073-2020-0005, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/770/:
ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727,
с оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа, със седалище и адрес на управлениегр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75 e-mail:
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.

При следните мотиви:
Утвърден Протокол № 2 от 20.02.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 22242 от 14.02.2020 г., на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, 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 участника 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 му на участника в процедурата в срок съгласно чл.
43, ал. 1 от ЗОП.
До всички протоколи от работата на комисията да бъде осигурен свободен достъп на
профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770.

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението на Възложителя
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му.
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Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с
копие и до Възложителя.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ
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Кмет на Община Велико Търново^
Съгласували:
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Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция ОП
Изготвил:
Василена ГеоргйеЪа
Младши експерт в дирекция ОГ1

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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