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

ЗАПОВЕД 

гр. Велико Търново .V.... ..'2016 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 01.04.2016 г., протокол № 2 от дата 
14.06.2016 г., протокол № 3 от дата 30.06.2016 г., протокол № 4 от дата 06.07.2016 г. на 
Комисията, назначена със № РД 22-753/01.04.2016 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: „Строителен 
надзор на обект: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие 
на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 
наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014., с уникален номер 00073-2016-0010 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 02.03.2016 г. с ID 717665 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
„Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и експониране със 
защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по 
Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-
10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и 
опазване на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и 
съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014., с уникален номер 00073-2016-
0010 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 02.03.2016 г. с ID 717665 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП. 

1-ВО МЯСТО ЗА: „МОДУЛ Н" ЕООД с Комплексна оценка 89.55 т. 

2-РО МЯСТО ЗА: „АЛФА М - 98" ЕООД с Комплексна оценка 75 т. 

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



както следва: протокол № 1 от дата 01.04.2016 г., протокол № 2 от дата 14.06.2016 г., 
протокол № 3 от дата 30.06.2016 г., протокол № 4 от дата 06.07.2016 г. 

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/392/ 

II. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор 
на обект: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на 
обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., 
финансиран но Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване па културното 
наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014., с уникален номер 00073-2016-0010 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 02.03.2016 г. с ID 717665 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП. 

Оферта с вх. № 5300-1969/31.03.2016 г. в 09:28 ч. на „МОДУЛ Н" ЕООД гр. София, 
ж.к. „Илинден", бл. 129, вх. Б, ап. 70, ет.9, GSM: 0887/ 64 63 74, e-mail: 
MODULN@ABV.BG, лице за контакт: инж. Боряна Митова 

Ш. 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. 

Жалба срещу регцението 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 София, бул. „Витоша" №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта me упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ, ПАНОв/ 
Кмет на Община Велико Търново 

Съгласували: 

Десислава Йонко^ 
Директор на Дирещия „Правна" 

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП 

Изготвил: ^ 
Бл. Ф а к и р а -,Йтдел АТО 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




