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

 

ЗАПОВЕД 

 
№ РД 22-270 

 

гр. Велико Търново, 06.02.2015 г. 
 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразените 
резултати  и мотиви  в  протоколи от дати, както следва: 08.01.2015г.; 26.01.2015г.и  

30.01.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-53/08.01.2015 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, във връзка с провеждане на открита процедура с предмет: 
“Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и 

други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община 

Велико Търново”, с уникален номер 00073-2014-0040  в регистъра на АОП и 

публикувано обявление № 629306 от дата 17.10.2014 г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
І. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в  протоколите от нейната работа  и  при мотивите в настоящата 
заповед,  отстранявам от участие в процедуратас предмет:“Дейности, свързани с 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни 

дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 

Търново”,, следния  участник и оферта:  
 

„ДИП – В. Търново” ООД с вх. №  5300 -33/ 5.01.2015, 16:44 с адрес ВеликоТърново 

ул.„Тракия” №11, ет.5, ап.12 тел. 062/64 78 93 email: cherlee@abv.bg заучастие в 
обществена поръчка с предмет: „Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и дезакаризация и другиподобнидейности, извършвани в обекти и 

площи, собственостнаОбщинаВеликоТърново, при следните мотиви:  

 

Приподписване н адокументите, съдържащисе в плик №2 на участника, комисията е 
констатирала следното: 

 

Плик №2 съдържа единствено два листа, а именно: 

1. Образец оферта, съдържащ срок на валидност и срок за изпълнение 
2. Образец на Техническо предложение, който е самоподписан и подпечатан, но в 

него липсва каквато и да било информация, съгласно поставените от 
Възложителя изисквания, съгласно методиката за оценка на икономически най-

изгодна оферта.  
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Съгласно чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП –„Комисията предлага за отстраняване от 

процедурата участник: който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя;“ 

 

В своето Техническо предложение, участникът не  е направил предложенията си 

поподпоказател А – Организация на работа и Б –Управление на риска. 

 

В одобрената с документацията методика е записано, че: 

 

Забележка: Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на 

изискванията за съдържание, посочени в документацията, комисията отстранява 

офертата от последващо участие. Ако не са развити отделни елементи на 

Организацията на работа, това е  основание за отстраняване от участие в 

процедурата.  

 

Забележка: В случай, че в  Методологията за изпълнение липсва информация, относно 

част от елементите на управлението на някой от дефинираните рискове, това е 

основание за отстраняване от участие в процедурата.  

 

 

Предвид гореизложеното и предвид принципа на чл.2, ал.1, т.3 за 

равнопоставеност при възлагане на процедурите, предвиден в ЗОП и съгласно чл. 

69, ал.1, т.3 от ЗОП отстранявам от процедурата участник „ДИП – В. 

Търново”ООД, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия; 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

IІ. Класиранетоза обществена поръчкачрез открита процедура, с предмет: 

“Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и 

други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община 

Велико Търново” 

 

1-во място за Офертана „Д.Д.Д.-1”ООД с вх.№  5300 -10/ 5.01.2015, 13:06 с 

адресградСофиясъс 100 т. 

 
 

Мотиви за класирането:  оповестените  публично резултати   и оценки по 

показателите от методика:М – методологиязаизпълнениетонапоръчката, и мотивите 
по показател  Ц - Ценови критерий , отразени в протоколите от работата на 
комисията. 
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ІІI.Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Дейности, свързани с 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни 

дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико 

Търново”,както следва: 

„Д.Д.Д.-1”ООД с вх. №  5300 -10/ 5.01.2015, 13:06 с адрес град София  ул.„Асен 

Разцветников”, тел. 02/963 18 16 email:office@ddd-1.com със 100т. 

IV. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от  настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците  в 3 - дневен срок. 

 

V. 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 

Кмет на Община Велико Търново 

 

 

Съгласували: 

 

Десислава Йонкова 
Директор на Дирекция „Правна” в Община Велико Търново;  

 

Надя Петрова:  
Директор на Дирекция ОСОП 

 

Изготвил: 

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП 


