РИЙ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
S

пл. „Майка България"
Велико Търново
© 0 6 2 / 6 1 9 304, факс:-062/-Й7 997
щ mayorvt@vt.bia-bg.com

VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY
е 2, Maika Bulgaria Sq.,5000 VelikoTumovo, BULGARIA
© + 3 5 9 62 619304, f a x + 3 5 9 62 627 997
@ mayorvt@vt.bia-bg.com

ОБЯВЛЕНИЕ
По чл. 69a, ал.З от Закона за обществените поръчки
Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р.
Славейков" - Велико Търново и на лек автомобил за нуждите на Дирекция
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново, по
обособени позиции"
1.
2.

3.

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще се извърши на дата
03.12.2014 г. от 11,30 часа в сградата на Община Велико Търново.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да
присъстват участниците в процедурата, както и представители
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата.
Резултати от оценяването на офертите:

I. Оферта с вх. № 5300-6723/12.11.2014 г. в 14:23 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, за
позиция № 1 Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П.
Р. Славейков" - Велико Търново:
Т - техническа оценка на участника, включваща Предлагани условия за
гаранционна поддръжка - 50 т.
Д - Срок за доставка на автомобилите /в календарни дни/ след възлагане 10 т.
II. Оферта с вх. № 5300-6724/12.11.2014 г. в 14:24 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, за
позиция № 2 Доставка на лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и
устройство на територията" в Община Велико Търново
Т - техническа оценка на участника, включваща Предлагани условия за
гаранционна поддръжка - 50 т.
Д - Срок за доставка на автомобилите /в календарни дни/ след възлагане 10 т.
_

Председател на комисията:
,,
...
/.,./,
(Инж. Динко Кечев - Директор,на^Дирекция СУРв^Общин^Велико Търново)
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

/Smb.
Intertek

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285

