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

ЗАПОВЕД

№̂ 1̂4.'. liUY
гр. Велико Търново ...1\С.Д^А..... 2016г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с 
протокол от дата 13.06.2016г. и доклад от дата 13.06.2016 г., предадени ми заедно с 
цялата документация от Комисията назначена с моя Заповед №РД 22 -  1188/13.06.2016 
г., със задача да проведе процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона за 
нуждите на Общинско Предприятие „Зелени системи“, с уникален номер 00073-2016- 
0021 в регистъра на АОП и публикувано решение от дата 27.05.2016 г. с ГО 734680 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление, с предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни 
автомобили до 3,5 тона за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени системи“, с 
уникален номер 00073-2016-0021 в регистъра на АОП и публикувано решение от дата 
27.05.2016 г. с ГО 734680 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1-во място: Оферта с вх. № 53-127-2/13.06.2016 г. от 10:37 часа на „ЛИДАНСКИ” 
ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 39, вх.А, ет.З, тел.: 0888856424

М отиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
поканата до участника и техническата спецификация и изискванията на ЗОП.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет Оферта с 
вх. № 53-127-2/13.06.2016 г. от 10:37 часа на „ЛИДАНСКИ” ЕООД, гр. Горна 
Оряховица, ул. „Македония” № 39, вх.А, ет.З, тел.: 0888856424 както следва:

- „ЛИДАНСКИ” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 39, вх.А,
ет.З

III. На основание чл. 43, ал. 1от ЗОП. настоящото решение да се изпрати на 
участниците и да се публикува в профила па купувача, ведно с протокола и
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окончателния доклад на комисията . в един и същи ден, в тридневен срок от издаване 
му, при спазване разпоредбите на чл. 42, ал, 5 от ЗОП.

Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул.Витоша №18.

Връзка към електронната преписка в профила на^купувача : https://www.veliko- 
tamo уо -b g/b ц/profi 1 -n a-k upuvach а/418/
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Съгласували:
Десислава Йонкова 
Директор Дирекция Правна

Надя Петрова
Директор Дирекция ОСОП / /

Теодора Минкова
Началник отдел ОП в Община В. Търново'

Изготвил: 
Александър Колев 
Младши експеот о

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

https://www.veliko-

