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ЗАПОВЕД

гр. Велико Търново...)^?1. .^.-..2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, 
ал.6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 
06.10.2016 г., 24.10.2016 г., 11.11.2016 г. и 16.11.2016 г. на Комисията, назначена със 
Заповед № РД 22- 1924/06.10.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на 
обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Избор на оператор за 
предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 
мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена позиция 2: 
„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” във 
връзка с Решение № РД 24-53 от 14.09.16 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
откриване на процедурата с уникален номер 00073-2016-0034 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 14.09.2016 г. с ID 748907 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл.107, т.1 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от участие в 
процедурата с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни 
съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени 
позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с 
национално покритие”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни 
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, участникът:

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) с оферта с вх. №5300 -  
790 - 12/05.10.2016 г. в 13:24 часа на, адрес по регистрация и кореспонденция: гр. 
София 1784, бул. „Цариградско шосе” №115и, Хермес парк, сграда A, VIVACOM 
Централен офис, факс: 02 9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids@vivacom.bg.

Участващ за Обособена Позиция №2

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

mailto:bids@vivacom.bg


До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na- 
kupuvacha/432/

ОБЯВЯВАМ:

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Избор на 
оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 
Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: 
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена 
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна 
мрежа”.

1-во място за Обособена позиция №1 : „МОБИЛТЕЛ” ЕАД с оферта с вх. №5300 -  4066 
- 6/05.10.2016 г. в 15:47 часа, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш” №1, 
тел.: 0882204652, факс: 024857907, e-mail: bids@mobilteI.bg. с комплексна оценка К = 100 
т.

По Обособена позиция №2 няма класиран участник.

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА. ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за 
предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 
мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена позиция 2: 
„Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа” -  За 
обособена позиция №1.

„МОБИЛТЕЛ” ЕАД с адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш” №1, 
тел.: 0882204652, факс: 024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg.

IV. Съгласно чл. 181, ал.8 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в един и същи ден и публикуване в профила на купувача.
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V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ЗА КМЕТ:
СНЕЖАНА ДАНЕВА -  ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ ’’ИКОНОМИЧЕСКО Р А З В И Т Щ ^ ^
Съгласно заповед за заместване РД 22-2123/07.11.16 г. ,

|j

Съгласували:

Олга Петърчева
Началник отдел „Правно осигуряване”

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП / ;

I

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП

Изготвил:
Явор Иванов _
Старши експерт в отдел ОП

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




