
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 25.02.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 302, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 
22-317/25.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на 
договаряне без предварително обявление с предмет: "Изготвяне на технически проект 
за сграда -  Експозиционен център, интериор и дизайн на Голяма зала и упражняване 
на авторски надзор, във връзка с проведен конкурс за проект" с уникален номер на 
процедурата 00073-2020-0012 в регистъра на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/772/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и 
устройство на територията”;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Йорданка Антонова -  Главен експерт в дирекция „Проекти и програми“;
2. урбанист Цвета Славчева -  Главен експерт в отдел “Устройството на територията”;
3. арх. Николай Миладинов -  Главен експерт в отдел “Устройството на територията”;
4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.

проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и устройство на 
територията”, изчете Заповед № РД 22-317/25.02.2020 г., представи комисията и оповести 
нейните задачи: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя да разгледа и 
провери допуснатата оферта за съответствие е предварително обявените условия. 
Комисията да оцени и класира участника по степента на съответствие на офертата с 
предварително обявените от възложителя условия.

Резултатите от преговорите да бъдат отразени в доклад, който да бъде представен 
за одобрение заедно с резултатите от преговорите по договарянето без предварително 
обявление с предмет: "Изготвяне на технически проект за сграда -  Експозиционен център, 
интериор и дизайн на Голяма зала и упражняване на авторски надзор, във връзка с 
проведен конкурс за проект", с уникален номер 00073-2020-0012 в регистъра на АОП.

I. Оферта от Клаудио Нарди е вх. № 94-КК-9402-2/24.02.2020г. от 09:47 часа, адрес за 
кореспонденция: град Флоренция, ул. „Иполито Пидемонте“ 63, телефон:
+39055222132; електронна поща за кореспонденция: info@claudionardi.it;

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост
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плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 1 стр.;
2. ЕЕДОП на електронен носител 2 броя;
3. Пълномощно от Клаудио Нарди на български и английски;
4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
5. Техническо предложение, на хартия и електронен носител, подписано от Клаудио

Нарди -  1 стр.;

Комисията пристъпи към разглеждане на подадените ЕЕДОП и преценка относно 
съответствие на декларираното с критериите за подбор.

Комисията разгледа представените ЕЕДОП и прецени, че същите отговарят на 
критериите за подбор и условията за допускане. Представен е подизпълнител Микс 
Консултинг Груп АД, който ще изпълнява 52.1 % от услугата и разполага с екип, който 
покрива критериите за подбор. Комисията реши да допусне участника до следващия етап 
в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на 
участниказа съответствие с предварително определените условия.

Комисията прецени, че Техническото предложение на участника отговаря на 
предварително определените условия и допуска участника до етапът на преговори.

Комисията отвори пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
и обяви предлаганата цена.

Комисията прецени, че Ценовото предложение отговаря на предварително 
обявените условия.

Представителят на участника беше попитан дали така предложената цена може да 
бъде намалена?

Представителят отговори, че това е минималната цена, която може да бъде 
предложена за извършването на дейностите предмет на поръчката и не може да бъде 
намалена.

С това приключи етапът на преговори в процедурата и Комисията пристъпи към 
оценка и класиране на офертата на участника, като тъй като в настоящата процедура 
офертата е една, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с участника:
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КЛАУДИО НАРДИ С АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ГРАД ФЛОРЕНЦИЯ, УЛ. 
„ИПОЛИТО ПИДЕМОНТЕ“ 63, ТЕЛЕФОН: +39055222132; ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 
ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: INFO@CLAUDIONARDI.IT

С тези действия комисията приключи своята работа, като предава изготвените протоколи 
и съставения доклад за одобрение на възложителя и за издаване на решение за избор на 
изпълнител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и устройство 
на територията”;

Комисията приключи своята работа в 12:00 часа.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Йордайк^ А ^он ова -  Главен експерт в дирекция „Проекти и програми“;

 • £ ' • ^ < 11«-» • ^ .......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. урбанист Цвета Сдавчева^ Главен експерт в отдел “Устройството на територията”;

3. арх. Николай вен експерт в отдел “Устройството на територията”;

4. Явор Иванов -  Ю риско^улт в Дирекция „Обществени поръчки”.

х -^ -л Ж

Представител на участника К
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