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

ЗАПОВЕД 

№ С*-^^ £ 6 " 

гр. Велико Търново 2015 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и 
мотиви в протоколи от дати, както следва: 07.01.2015 г.; 14.01.15 г.; 13.02.2015 г.; на 
Комисията, назначена със Заповед № РД 22 - 46/06.01.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за 
изпълнение на обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: 
„Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект 
„Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико 
Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки 
за информация и публичност"; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни 
материали за участниците в дейностите по проекта". 

във връзка с Решение РД 24-74/24.11.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
откриване на процедурата с уникален номер 00073-2014-0048 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление № 634718 от дата 24.11.2014 г. 

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
„Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект 
„Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико 
Търново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки 
за информация и публичност"; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни 
материали за участниците в дейностите по проекта". 

За обособена позиция 1: 

1-во място: Оферта на „Я. Алексиев" ЕООД с вх. № 5300-2/05.01.2015 г., 09:50 ч., с 
адрес: гр. Русе, ул. „Цар Калоян" № 2А, тел. 082/812019, e-mail: 
evroproekti2014@gmail.com, с комплексна оценка Ei = 100 т. 

2-ро място: Оферта на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 
09:48 ч., с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com, с комплексна оценка Ei = 72 т. 

За обособена позиция 2: 

1-во място: Оферта на „Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 
09:48 ч., с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com, с комплексна оценка Ei = 100 т. 

ОБЯВЯВАМ: 
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МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА, ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 
дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на 
професионалната компетентност на служители в община Велико Търново" с две 
обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и 
публичност"; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за 
участниците в дейностите по проекта", както следва: 

За обособена позиция 1: 

„Я. АЛЕКСИЕВ" ЕООД с вх. № 5300-2/05.01.2015 г., 09:50 ч., с адрес: гр. Русе, ул. 
„Цар Калоян" № 2А, тел. 082/812019, e-mail: evroproekti2014@gmail.com; 

За обособена позиция 2: 

„ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД с вх. № 5300-1/05.01.2015 г., 09:48 ч., с адрес: 
гр. София, ж.к. „Люлин", бл. 303, вх. А, ап. 4, тел. 02/4234859, e-mail: 
office@dmibg.com; 

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

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ^оже да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените прръчки пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул.Вит0ща №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта ̂ ^упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАН^В 
Кмет на Община Велико Търново * 

Съгласували: 

Десислава Йонков£_ 
Директор на дирекция „Правна' 

Надя Петрова 
Директор на „ОСОП" 

Изготвил: 
Явор Иванов 
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