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

ЗАПОВЕД

№ ...................

гр. Велико Търново /.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и 
мотиви в протокол от дата 10.11.2014 г. и Доклад от 30.03.2015 г. на Комисията, 
назначена със РД 22-1824/10.11.2014 г., изменена със Заповед РД 22-402/05.03.2015г. 
на Кмета на Община Велико Търново със задача да проведе договарянето с поканения 
участник като определи условията в договора съгласно посоченото в поканата за 
договаряне без обявление, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на 
строителството на обект „Довеждащата и отвеждащата техническа 
инфраструктура - подобект съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на 
цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на 
Площадка № 5 -  съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на 
гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя” и уникален номер в регистъра на

I. Резултатите от процедура по договаряне без обявление, с предмет: „Упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и 
отвеждащата техническа инфраструктура - подобект съобщителна връзка - 
кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до 
съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -  съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на 
с. Шереметя” с Участника:

„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 
авторски надзор по време на строителството на обект „Довеждащата и 
отвеждащата техническа инфраструктура - подобект съобщителна връзка - 
кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до 
съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 -  съседни терени на 
съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на 
с. Шереметя”:

АОП 00073-2014-0042 .

ОБЯВЯВАМ:
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„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД

III. Съгласно чл. 92а, ал.6 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 .^тош а №18.

Контрола по изпълнение на зап ам лично.

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКС

Съгласували:

Десислава Йонковгь 
Директор на дирекция ,'Правна”

/

Теодора Минкова - 
Началник на отдел „ОП”

Надя Петрова
Директор на дирекция [,0СОП”
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Изготвил^
Александър Колев
Младши експерт в отдел 1„ОП”
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




