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

ЗАПОВЕД 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ад.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП 
(Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати, както следва: протокол № 1 от дата 18.03.2016г. от 11:00 часа; протокол № 2 от 
дата 29.03.2016Г. от 15:00 часа; протокол № 3 от дата 10.05.2016г. от 11:30 часа; 
протокол № 4 от дата 17.05.2016г. от 10:30 часа, на Комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22- 650/18.03.2016 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: „Доставка на консерви за структури, 
разположени на територията на Община Велико Търново", с уникален номер 
00073-2016-0005 в регистъра на ЛОП и публикувано обявление от дата 04.02.2016 г. с 
ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП, открита с Решение РД 24-8 
от 04.02.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
„Доставка на консерви за структури, разположени на територията на Община 
Велико Търново", 

1-во място за „ОРИМЕКС" ООД^ с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. 
„Георги Сава Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99/0631-4-25-75, e-mail: 
orimeks@abv.bg; 
с Комплексна оценка- 100 

2-ро място за КОРЕКТ - ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, ул. 
Стойчо Часовникаров №1, 0675/33032, 0675/89090; e-mail: korekt de@abv.bg: 
с Комплексна оценка- 64,42. 

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показатели от методика: по показател Срок за реакция в случай на рекламация и 
показател Срок за изпълнение на доставка изложени в протокол № 3 от работата 
на комисията и мотивите но показател Финансов показател, изложени в протокол 
№ 4 от работата на комисията. 
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До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
Профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/383/. 

II. Определям за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
консерви за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново", както следва: 

„ОРИМЕКС" ООД^ с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. „Георги Сава 
Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99 / 0631-4-25-75, e-mail: orimeks@,abv.bg: 

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 
16.02.2016 г.) 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 (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта i^e упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ, ПАНОВ/ 
Кмет на Община Велико Търново ^ 

Съгла^ув^и: 

Десисл^йа Йонкова 
Директор дирекция „Правна " в Община В. Търново 

Дадя/иетрова 
Директор дирекция OCOTJ в Община В. Търново 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/383/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




