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

ЗАПОВЕД

№.. Ж  ‘к. Ш
гр. Велико Търново. J U L  .2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и 
мотиви в протоколи от 16.12.2014 г. и от 17.12.2014 г. на Комисията, назначена със 
заповед № РД 22-2052/16.12.2014 г. със задача: да проведе договаряне без обявление с 
предмет: „Предоставяне на юридически услуги в областта на териториалното 
устройство”с уникален номер в регистъра на АОП 00073-2012-0029

ОБЯВЯВАМ:

I. За избран участник за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка, 
проведена чрез договаряне без обявление с предмет: „Предоставяне на юридически 
услуги в областта на териториалното устройство”, както следва:

Адвокат Николина Красимирова Митева - вписана във ВТАК, служебен 
адрес: град Велико Търново, ул. „Възрожденска”, № 1А, телефон: 0878 664504, факс 
062/ 630 537, e-mail: nickygia@abv.bg.

II. Мотиви за избора:

Мотивите, отразени в протокола от работата на комисията.

Комисията е установила, че офертата на допуснатия участник, съответства на 
предварително обявените условия на поканата и документацията за обществената 
поръчка.

Критерий за оценка на офертите -  най-ниска цена. Участникът е направил ценово 
предложение, което отговаря на изискванията на възложителя и предполага приемлив 
бюджетен разход.

mailto:nickygia@abv.bg


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 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
Кмет на Община Велико Търновд^

Съгласували:

Десислава Йонкодг 
Директор на дирекция ̂ Правна’"

Надя Петрова
Директор на Дир6к'цйя' ОСОП

Теодора Минкова !
Началник отдел ОП

/

Изготвил:
Грета Маринова^'
Старши експерт в отдел ОП

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




