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До всички заинтересовани лица( 
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СЪОБЩЕНИЕ 

по чл. 69а:, ал.З от ЗОП 

по обществена поръчка с предме:т„Обслужване на автомобили, собственост на 
Община Велико Търново и на нейните структури, по позиции" 
Позиция 1: Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т., 
собственост на Община Велико Търново 
Позиция 2: Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 
3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община 
Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника 
Позиция 3: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, 
собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури на Община Велико 
Търново , с уникален номер 00073-2015-0021 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление от дата 17.07.2015 г. с ID 677920 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП. 

Всички документи по обществената поръчка са публикувани и ще се 
публикуват на профил на купувача https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/340/ 

На основание чл. б9а, ал.З от ЗОП, Комисията обявява, че: 

1. Отваряне на ценовите оферти ще се извърши на дата 15.09.2015г. от 14:00 часа 
в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. 

2. Резултати от оценката на допуснатите оферти: 

Участник Методология ja изпълнението на 
пооьчката - М 5 0 % 

„ВЕНЦИ" ЕООД, гр.Габрово 50 т. 25 т. 

С уважение, / 
/ Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Администрати^^д^^бел^жва^' в Община 
Велико Търново;/ - председател на комисията; .^^^ 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




