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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.22, ал.1, т.6 ЗОП във връзка с 
чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразените резултати и мотиви в протокол от дата 
25.06.2018г. и 28.06.2018г . и утвърден доклад от дата 28.06.2018 г., предадени ми 
заедно с цялата документация от Комисията назначена с моя Заповед № РД 2 2 - 
1032/25.06.2018г. изменена със заповед № РД 22-1066/27.06.2018г., със задача да 
провери съответствието на офертата с предварително обявените от възложителя 
условия, да разгледа, оцени и класира допуснатата оферта постъпила във връзка с 
участие в обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно
техническа спецификация;”, с публикувано Решение за откриване на процедура 
РД 24-55/15.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 851960 на дата 
15.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в 
РОП 00073-2018-0022, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/596 с прогнозната 
стойност на обществената поръчка - 160 000,00 /сто и шестдесет хиляди / лева без 
ДДС.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нова 
сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;”, с публикувано 
Решение с ID 851960 на дата 15.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки  
на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-0022, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/596

1-во място: Оферта от „Екосол България“ АД с ЕИК: 200358273 Вх.№  53- 
916-4/21.06.2018г. от 15:03ч., адрес за кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. 
„Съединение“ №127г, тел.0885502896; електронна поща за кореспонденция:
office@ecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
поканата, техническата спецификация и изискванията на ЗОП. Подробните мотиви са 
описани в протоколи от дата 25.06.2018г.,28.06.2018г. и утвърден доклад.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа  
спецификация;”, с публикувано Решение с ID 851960 на дата 15.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-
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0022, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/596 , както следва:

„Екосол България“ АД, с ЕИК: 200358273, село Лозен, ПК 1511, ул. 
„Съединение“ № 127г с ценово предложение на участника за изпълнение 
на предмета на поръчката - 157 300,00лв. /сто петдесет и седем хиляди и 
триста лева и ООст./ без ДДС.

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

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/596. където са публикувани протоколите от 
работата на комисията и утвърдения от Възложителя доклад.

Ж алба срещу решението на Възложителя може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т.7 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул. Витоша №18.

Контролът по изпълнение на решението г^Дпраж ндв^м лично.

ИНЖ .ДАНИЕЛ ДИМ ИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩ ИНА ВЕЛИКО T bPH O jSq

л

Съгласували: ^
Грета Маринова 
Ю рисконсулт в Дирекция ОП

Надя Петрова (
Директор Дирекция ОП "

Изготвил:
Александър Колев 
Старши експерт Дирекция7

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/596
https://www.veliko-
gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




