ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД
№………………….
гр. Велико Търново……………2015г.
Наоснование чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1от ЗОП и отразените резултати и
мотиви в протоколи от дати, както следва: 01.12.2014г.; 16.12.2014г.и 07.01.2015г. на
Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1954/28.11.2014 г. на Кметана Община
Велико Търново, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: „Услуги по
залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в помещения за
следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при
съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство”, с уникален
номер 00073-2014-0039 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 628797 от дата
15.10.2014 г.

ОБЯВЯВАМ:
І. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет:
„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в
помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при
съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство”
1-во място за Офертавх. № 5300-7314/27.11.2014 г., 15, 49 часана ЕТ „Пролет –
ЙорданЙорданов, гр. ВеликоТърновосъс 75 т.
Мотиви за класирането: оповестените публично резултати
и оценки по
показателите от методика, М – методология за изпълнението на поръчката,
показател, оценяващ : предложената организация на работата по реализиране предмета
на поръчката; описания подход и методи на работа и начин на изпълнение на услугата;
заедно с разпределението на човешките ресурси в това число обема ангажименти,
координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса;
предложения срок за реагиране при сигнал (в часове); предложените мерки за
взаимодействие с възложителя; съответствието на предложението с изискванията,
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посочени в документацията и др. и мотивите по показател Ц - Ценови критерий ,
отразени в протоколите от работата на комисията.
ІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Услуги по залавяне,
ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в помещения за
следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при
съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство”,кактоследва:
ЕТ „Пролет – Йордан Йорданов, гр. Велико Търново 5000, ул. Стефан Мокрев, №
7 Д, тел. За контакт 062/ 637971, факс: 062/ 635975, e-mail: proletyy@abv.bgсъс 75
т.
III. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на
участниците в 3 - дневен срок.
IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок,
съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ(П)
Кмет на Община Велико Търново
Съгласували:
Десислава Йонкова(П)
Директор на Дирекция „Правна” в Община Велико Търново;
Надя Петрова: (П)
Директор на Дирекция ОСОП
Изготвил:(П)
Теодора Минкова
Началник отдел ОП

2

