ПРОТОКОЛ № 2
от проведено договаряне без предварително обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за
обект от капиталовата програма за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно:
Вътрешна реконструкция на Читалище “Пробуда” гр. Плачковци“, открита с Решение
№ 688/06.12.2016 г. на кмета на община Трявна.
Днес, 12.12.2016 г. в 11:00 часа, зала № 403 в сградата на общинска
администрация – Трявна, определената със Заповед № 695/12.12.2016 г. на кмета на
община Трявна, за провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление в състав:
Председател:
1. адв. Галин Христов Ненов – Юрист на община Трявна;
Членове:
2. арх. Ивелина Василева Пенева - Кметова – Главен архитект на община Трявна;
3. инж. Боряна Йорданова Иванова – Директор на дирекция ТСУ при община Трявна;
4. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна;
5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна,
се събра със задача да продължи своята работа по провеждане на процедура по
реда на чл. 79, ал.1, т. 1 от ЗОП.
В определеният ден и час за провеждане на преговори, посочени в поканата за
участие в процедурата не присъства представител на участника „Архитектурно студио
Бояна“ ЕООД, гр. София. Във връзка с това обстоятелство, преговори не бяха
проведени. Независимо от това и във връзка с констатациите на комисията, отразени в
Протокол № 1/12.12.2016 г., комисията
РЕШИ:
участникът „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, гр. София е представил оферта,
отговаряща на всички изисквания на възложителя за изпълнение на обществената
поръчка.
В резултат на гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 6 във вр. с чл. 60, ал. 1,
т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя Дончо Тихолов Захариев – Кмет на
община Трявна да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на технически проект и авторски надзор за обект от капиталовата програма
за 2016 г. в бюджета на община Трявна, а именно: Вътрешна реконструкция на
Читалище “Пробуда” гр. Плачковци“ с участник „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД,
ЕИК 200167873, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Пъстър
свят“ № 7, вход Б, представлявано от арх. Румен Атанасов Русев, e-mail:
asboyana@abv.bg.

С извършването на тези действие приключи работата на комисията като беше
съставен настоящия протокол в 1 (един) екземпляр. Комисията приключи своята работа
в 11:30 часа.
Комисия:
Председател:
адв. Галин Ненов – ………………
Членове:
арх. Ивелина Пенева – Кметова – ………………
инж. Боряна Иванова – ………………
Вероника Димиева – ………………
Ивелина Тодорова – ………………
Вярно с оригинала, подписан на хартия!

