
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

ЗАПОВЕД 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ад.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 и ал. 2, от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на 
ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) и отразените резултати и мотиви в протоколи 
от дати, както следва: протокол № 1 от дата 18.01.2016г. от 14:00 часа; протокол № 2 
от дата 20.04.2016г. от 13:30 часа; протокол № 3 от дата 03.06.2016г. от 10:00 часа; 
протокол № 4 от дата 08.06.2016г. от 14:00 часа, на Комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22- 650/18.03.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане, 
оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена 
поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти 
за обекти - брегозащнтни мероприятия и почистване реки на територията на 
Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с Ш 700619 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, открита с Решение РД 24-44 от 03.12.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 
от 16.02.2016 г.) и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите от нейната работа отстранявам от участие в процедурата с „Изготвяне па 
инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване 
реки на територията на Община Велико Търново", следните участници и оферти: 

1. Оферта с вх. № 5300-285/15.01.2016 г. в 09:44 ч. на „Стройексперт - инженеринг" 
ЕООД, гр. София, п.к. 1202, ул. „Кръстец" № 9, ет. 3, ап. 4, тел.: 02/ 931 30 27, факс: 
02/ 931 31 89, лице за контакт: инж. Николай Карафизиев, e-mail: 
seestrov@mbox.contact.bg 
2. Оферта с вх. № 5300-310/15.01.2016 г. в 14:21 ч. на „Фичето" ЕООД, гр. Габрово, 
п.к. 5300, ул. „Станционна" № 3 - западен вход, тел.: 066/ 80 90 47, моб.: 0888/ 45 15 
50, лице за контакт: инж. Богомил Белчев, e-mail: bogomil.belchev@gmail.com, 
3. Оферта с вх. № 5300-322/15.01.2016 г. в 16:28 ч. на „РОСА" ООД, гр. Велико 
Търново, п.к. 5000, ул. „България" № 25, ет. 1, тел.: 062/ 62 90 11, факс: 062/ 60 15 
36, лице за контакт: Георги Терзиев, e-mail: rossa vt@abv.bg 

Мотиви: съгласно подробно посочените правни и фактически основания в 
протоколи № 1 от дата 18.01.2016г. и № 3 от дата 03.06.2016г. от работата па 
комисията. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
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„Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и 
почистване реки на територията на Община Велико Търново", 

1-во място за „ЛТ Консулт" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 
1309, ул. „Позитано" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63, 
лице за контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg" 
с Комплексна оценка-100. 

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показатели от методика: по показател Срок за изпълнение - П2 и показател 
Методология за изпълнение- ПЗ изложени в протокол № 3 от работата на 
комисията и мотивите по показател ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - П1, изложени в 
протокол № 4 от работата на комисията. 

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
Профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/362/. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и почистване 
реки на територията на Община Велико Търново", както следва: 

„ЛТ Консулт" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1309, ул. 
„Позитаио" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63, лице за 
контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg: 

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 
16.02.2016 г.) препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 -
дневен срок. 

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоща №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта^е упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ П 
Кмет на Община Велико Тъ^нбво 

Съгласували:} 
' О 

Десислава'Ионкова 
Дирекщор дирекция „Правна" в Община В. Търново 

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП в Община В. Търново 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




