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

ЗАПОВЕД

Лмдш
гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 от ЗОП(отменен), §18 (обн. С 
ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП и във връзка с протоколи от дата 28.04.2016г., 
08.06.2016г., 22.06.2016г. и 28.06.2016г. и доклад от дата 28.06.2016 г., предадени ми 
заедно с цялата документация от Комисията назначена с моя Заповед № РД 22 - 
949/28.04.2016г., със задача да проведе процедура на договаряне без обявление на 
основание чл.90, ал.1, т.З от ЗОП(отменен), във връзка с §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 
16.02.2016г.) от ЗОП §18 от ЗОП с предмет: „Авторски надзор на обект 
„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект 
„Шишманова баня“ - гр. Велико Търново“ по проект „Културното наследство на 
град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“, 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М 1-44 от 
23.04.2015г„ финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 
културното наследство“ на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 
изкуства“, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 -  2014“, с уникален номер 00073-2016- 0019 в регистъра на АОП и 
публикувано решение от дата 13.04.2016 г. с ID 728446 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
обявление, с предмет: „Авторски надзор на обект „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня“ - гр. Велико 
Търново“ по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса 
на Европейското културно многообразие“, Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 24-1 ОМ 1-44 от 23.04.2015 г., финансиран по мярка 
1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ на програма 
БЕ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансов 
механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014“, с уникален 
номер 00073-2016- 0019 в регистъра на АОП и публикувано решение от дата 13.04.2016 
г. с ID 728446 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1-ВО М ЯСТО: Оферта с вх. № 5300-18724-1/27.04.2016 г. от 16:18 ч. на ЕТ „Архич - 
Иван Чолаков“, гр. Велико Търново, ул. „Йоновка“ № 7, тел.: 0888635251

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
поканата до участника и техническата спецификация и изискванията на ЗОП.
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II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Авторски 
надзор на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие 
на обект „Шишманова баня“ - гр. Велико Търново“ по проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24- 
10М1-44 от 23.04.2015 г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и 
опазване на културното наследство“ на програма БГ08 „Културно наследство и 
съвременни изкуства“, финансирана от Финансов механизъм на Европейско 
Икономическо Пространство 2009 -  2014“, с уникален номер 00073-2016- 0019 в 
регистъра на АОП и публикувано решение от дата 13.04.2016 г. с ID 728446 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП както следва:

Оферта с вх. № 5300-18724-1/27.04.2016 г. от 16:18 ч. на ЕТ „Архич - Иван 
Чолаков“, гр. Велико Търново, ул. „Йоновка“ № 7, тел.: 0888635251

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП(отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) 
от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - дневен 
срок.

Контролът по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от ЗОП (отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 
16.02.2016 г.) от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, 
бул.Витоша №18.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: https://www.veliko- 
tamo уо. b g/b g/profil-na-kupuvacha/ 413/

ЗА КМЕТ:
Ганчо Карабаджаков (
Заместник кмет „Култура, образование а социални deUfibcmu“
В Община Велико Търново
(Съгласно Заповед № РД 22-1308/30.06.2016 г \
На Кмета на Община Велико Търново)

Съгласували:

Олга Петърчева 
Началник отдел ПО

Надя Петрова 
Директор Дирбкция ОСОП

Теодора М ^кс/ва 
Началник отдел QH

Изготвил:
Бл. Факирсфа -  о/Дел АТО
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




