ДОКЛАД

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 456/09.08.2016 г. на кмета на
община Трявна, за провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг
- проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Трявна по отношение на обект, представляващ: „Сграда с
административен адрес: гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 93“, открита с Решение
№ 438/01.08.2016 г. на кмета на община Трявна, в състав
Председател:
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;
Членове:
2. арх. Ивелина Василева Пенева – Кметова – Гл. архитект на община Трявна;
3. инж. Радостина Иванова Пухтова – Гл. инженер при община Трявна;
4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна;
5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна.
В съответствие с изискванията на възложителя, посочени в поканата за
представяне на оферти и Решение № 438/01.08.2016 г. на кмета на община Трявна, за
участие в преговорите е поканено „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, със
седалище и адрес на управление: гр. Добрич 9300, ул. „Отец Паисий“ № 15,
представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, тел.: 058 601441, факс: 058 601771,
e-mail: office@roadco-bg.com.
Участникът е представил оферта с Вх.№ 1500-478/08.08.2016 г. Всички
представени от участника документи са разгледани от комисията и след като е
констатирано, че участникът е представил оферта, отговаряща на изискванията на
възложителя, същият е допуснат до етап оценяване.
С представената оферта участникът е направил следните предложения:
Представени са документи по образец, които отговарят на изискванията на
възложителя. Участникът предлага за извърши обществената поръчка при следните
параметри:
1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване
на авторски надзор по време на изпълнение на СМР – 34 768,70 лв. без ДДС, от които

33 768,70 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 1000 лв. без ДДС за
авторски надзор.
2. Цена за изпълнение на СМР - 667 559,04 лв. без ДДС.
3. Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект – 30 календарни дни,
считано от следващия работен ден след датата на сключване на договора.
4. Срок за изпълнение на СМР – 150 календарни дни.
Предложените от участника цени за изпълнение на обществената поръчка са в
рамките на максимално предвидения финансов ресурс и отговарят на референтните
стойности съгласно Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради. Предложеният от участника срок за изпълнение на
обществената поръчка отговаря на параметрите за срок на изпълнение, посочени в
поканата за участие в процедурата.
Извършената оценка и получените резултати са отразени в Протокол № 1 от
10.08.2016 г. от работата на комисията.
В резултата на извършеното оценяване, участникът е допуснат до участие в
насрочените на 15.08.2016 г. от 14:00 часа преговори. Поради отсъствието на
представител на участника, преговори не са проведени, но комисията взема решение, че
офертата, подадена от участника отговаря на всички изисквания на възложителя за
участие в процедурата.
Настоящият доклад отразява извършените от комисията действия и направените
от участника предложения за изпълнение на обществената поръчка.
Като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят
на изискванията на възложителя, на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, комисията
РЕШИ:
предлага на възложителя Дончо Тихолов Захариев – Кмет на община Трявна да
сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на община Трявна по отношение на обект, представляващ:
„Сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 93“ с
участник „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на
управление: гр. Добрич 9300, ул. „Отец Паисий“ № 15, представлявано от Валентин
Викторов Зеленченко, тел.: 058 601441, факс: 058 601771, e-mail: office@roadcobg.com.
Настоящият доклад е съставен на 16.08.2016 г.

Комисията, назначена със Заповед № 456/09.08.2016 г. на кмета на община
Трявна предаде протоколите от своята дейност, настоящия доклад, заедно с цялата
документация на възложителя на 16.08.2016 г. в 12:00 часа.

Комисия:
Председател:
адв. Галин Ненов – ………………
Членове:
арх. Ивелина Пенева – Кметова – ………………
инж. Радостина Пухтова – ………………
Вероника Димиева – ………………
Ивелина Тодорова – ………………

Приемам протоколите и доклада от работата на комисия, назначена с моя
Заповед № 456/09.08.2016 г.

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ
Кмет на община Трявна
16.08.2016 г.

Вярно с оригинала,
подписан на хартия!

