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

№

Решение

гр Велико Търново Fr.Q.'.'QfbL. 2018

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП. във връзка с чл. 
108, т.1 и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати: 08.02.2018 г. и 15.02.2018 
г„ във връзка с работата на комисията назначена със Заповед № РД 22-262/08.02.2018 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-300/15.02.2018 г. 
на Кмета на Община Велико Търново и в нейно изпълнение и резултатите от нейната 
работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти по пряко договаряне с 
предмет: "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община 
Велико Търново" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0005 и 
публикувано решение от дата на дата 31.01.2018 г. с ID 827717 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na-kupuvacha/558/. 
Прогнозна стойност на поръчката 150000 лв. без ДДС.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: "Охрана със 
сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново".

Първо място: Оферта от „ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ“ ЕООД с вх. № 5300-5549- 
2/07.02.18 г. от 10:14 часа с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, 
ул. „М армарлийска“ № 41, тел. 0887388750, е-таи:уе1йес1@ аЬу^. -  100 т.

Второ място: Оферта от „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНО ВО“ ООД с вх. № 5300-1565- 
2/07.02.18 г. от 13:53 часа с ЕИК 104507596, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, 
бул. „България“ № ЗЗВ, тел. 0888396564, е-таЦ:50сМ:(й)аЬу^. -  81,25 т.

Трето място: Оферта от „ДЕЛТА -  КОМ “ ООД с вх. № 5300-295-2/07.02.18 г. от 
13:38 часа с ЕИК 817042638, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо 
Ботев“ №3, тел. 0888205888, e-mail:office@ delta-kom.com. -  71 т.

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

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na-kupuvacha/558/
mailto:office@delta-kom.com


III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Охрана със 
сигнално - охранителна техника за нуждите на Община Велико Търново".

ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ“ ЕООД с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, 
ПК 5000, ул. „М армарлийска“ №41, тел. 0887388750, e-mail:veltted@ abv.bg.

IV. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/558/. 
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен 
срок от издаването му.

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.Вито/на №18.

Контрола по изпълнение ДаД^шението ще упражнявам лично.

Кмет на Община Велико Тздшрво

Съгласувал:
Надя Петрова -  Директор дирекция ОП/Ц 

Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция ОП

ИНЖ. ДАНИЕЛ

mailto:veltted@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/558/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




