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

ЗАПОВЕД 

гр. Велико Търново 0 . 7 ^ : . 6 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, ал.2 от ЗОП (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.16 г.) и отразените резултати и мотиви в 
протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от дата 03.02.2016 г., протокол № 2 от 
дата 15.04.2016 г., протокол № 3 от дата 30.05.2016 г., протокол № 4 от дата 02.06.2016 
г. на Комисията, назначена със № РД 22-323/02.02.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, за разглеждане, оценка и класиране на постъпили, във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Въоръжена 
физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията 
на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена 
физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, 
имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново", с уникален номер 00073-2015-0035 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление от дата 23.12.2015 г. с ID 704432 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП. 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 
от 16.02.16 г.) и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите от нейната работа отстранявам от участие в процедурата с предмет: 
„Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на 
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 -
Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 
- обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново" следните участници и оферти: 

1. Оферта на „ДЕЛТА ГАРД" ООД, с вх. № 5300-795/01.02.2016 г. от 15:45 часа, с 
адрес: град София 1000, ул. Голо Бърдо №17, тел. 0894664997, 
email:office@deltaguard.org; 

2. Оферта на „АВАНГАРД СОД" ООД, с вх. № 5300-801/01.02.2016 г. от 16:38 
часа, с адрес: град Велико Търново 5000, бул. България №2, ет. 2, тел. 0885343455, е-
mail: office@avanguard.eu; 

Мотивите за отстраняване са съгласно посочените в протокол №1 и №3 от 
работата на комисията. 

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/370/ 
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ОБЯВЯВАМ: 

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Въоръжена 
физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на 
Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа 
охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, 
мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново" 

1-во място за Позиция 1 - Оферта на „Велттед Секюрити" ЕООД, с вх. № 5300-
747/29.01.2016 г. от 13:54 часа, с адрес: град Велико Търново 5000, ул. 
Мармарлийска №41, тел. 062/623973;637438;0887388750, факс:062/649853,е-
mail:velttted@abv.bg с Комплексна оценка 100 т.; 

1-во място за Позиция 2 - Оферта на „БОЙДИП" ЕООД, с вх. № 5300-
797/01.02.2016 г. от 15:57 часа, с адрес: град София 1680, ул. Ралевица №98, ет. 1, 
тел. 02/9802299, факс: 02/9862236, e-mail:valentine.milushev@pmg-holding.com с 
Комплексна оценка 100 т.; 

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по показатели от 
методиката: подробно документирани в Протоколите от работата на комисията. 

III. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: 
„Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на 
територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 -
Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 -
обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико 
Търново". 

За Позиция 1 - „Велттед Секюрити" ЕООД, с вх. № 5300-747/29.01.2016 г. от 13:54 
часа, с адрес: град Велико Търново 5000, ул. Мармарлийска №41, тел. 062/623973; 
0887388750, факс:062/649853, e-mail:velttted@abv.bg; 

За Позиция 2 - „БОЙДИП" ЕООД, с вх. № 5300-797/01.02.2016 г. от 15:57 часа, с 
адрес: град София 1680, ул. Ралевица №98, ет. 1, тел. 02/9802299, факс: 02/9862236, 
e-mail:valentme.milushev@pmg-holding.com; 

IV. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 
16.02.16 г.) препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 -
дневен срок. 
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Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки (отм.) пред 
Комисията за защита на конкуренцията, град Со.сЬия, бул.Витоша №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта ^е/упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП 

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП 

Изготвил: 

Съгласували: 

Десислава Йонков1Г 
Директор на Дирекция Правна 

Явор Иванов 
Cm. експерт в отдел ОП 

yavor
Typewriter
Заличена информация на основание чл. 22б от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.


