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гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.), във връзка със заповед № РД 22- 
1092/26.05.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне на изпълнител 
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 АОП и публикувано обявление от дата
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, открита с 
Решение РД 24-8 от 04.02.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново,

ОПРЕДЕЛЯМ:

I. На основание чл. 74, ал.2, т.1 от ЗОП(отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ 
бр.13 от 16.02.2016 г.) и при мотивите в настоящата заповед за изпълнител на 
обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет : „Доставка на консерви за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново”, следният 
участник:

-КОРЕКТ -  ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, ул. Стойчо 
Часовникаров №1, 0675/33032, 0675/89090; e-mail: korekt de@abv.bg, с оферта с вх. 
№ 5300-1714/17.03.2016 г. от 10:19 ч.

II. Мотиви:
Със Заповед № РД 22-1092/26.05.2016 г. за изпълнител 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 АОП е обявен участника „ОРИМЕКС” ООД, гр. 
Свищов. Второ място в класирането заема участника КОРЕКТ -  ДЕ ЕООД, гр. 
Севлиево.

С писмо до Община Велико Търново с вх. № 53-224-1/30.06.2016 г. участника 
„ОРИМЕКС” ООД гр. Свищов чрез управителят Маргарита Маринова, декларира, че се 
отказва от сключване на договор по ЗОП за спечелената обществена поръчка за 
„Доставка на консерви за структури, разположени на територията на Община Велико

1

mailto:de@abv.bg


Търново” с мотиви, че посочените в офертата производители са повишили значително 
цените си, поради което участника счита, че не може да изпълни в ценово отношение 
доставката на консерви.

Предвид новопостъпилата информация от участника .„ОРИМЕКС" ООД гр. 
Свищов, възложителят не може да изпълни изискването на чл. 74. ал.1. от ЗОП(отм.) и 
§18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) и да сключи договор с участника, 
определен за изпълнител със Заповед № РД 22-1092/26.05.2016 г.

Във връзка с горното е налице правното основание да се определи за 
изпълнител втория класиран участник -  КОРЕКТ -  ДЕ ЕООД, гр. Севлиево, поради 
осъществяване условието на чл. 74, ал.2, т.1 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в 
ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.).

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. До определения за изпълнител КОРЕКТ -  ДЕ ЕООД, гр. Севлиево да 
бъде изпратена покана за сключване на договор за обществената поръчка.

V. 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 ще/Дтражнявам лично.

Ганчо Петков Карабаджаков
Заместник кмет „Култура, обработиие и couji fflifiu дерррущМ’’ 
в Община Велико Търново
/съгласно Заповед № РД 22-1308/30.06.2016 г./

Съгласували:

Олга Петъ * а
Началнщ . правно обслужване" в Община В. Търново
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Нг етрова
Директор дирекция ОСОП в Община В. Търново
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




