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

ЗАПОВЕД

№ РД 22 

гр. Велико Търново Н- №. Шь
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6, във връзка с чл.106, ал.6 

от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дата: 05.12.201бг. и Доклад 
от 09.12.2016г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22 -  2438/05.12.2016г. на 
Кмета на Община Велико Търново, да проведе преговори с участника/ците подал/и 
оферта като се придържа точно към първоначално определените условия в т.ч. 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и с изискванията 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за 
деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по обособени позиции“ Услуга №3: Формиране и 
развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа, Позиция 3 
медицинска сестра, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0039 и 
публикувано решение №759970 от 28.11.2016 г. и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na- 
kupuvacha/446/, открита с Решение № РД 24-64/28.11.2016 г. с прогнозна обща 
стойност без да се включва ДДС: 5 200 лева се изготви настоящата заповед за следното:

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за 
деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по обособени позиции“ Услуга №3: Формиране и 
развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа, Позиция 3 
медицинска сестра както следва:

1-во място: Пепа Колева

При мотиви съгласно протоколи от работата на комисията:
Класирането на участника е мотивирано от предложената цена за Почасово 
възнаграждение на изискуемите по поръчката дейности.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01
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https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na-
kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ 
Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране 
и подкрепа, Позиция 3 медицинска сестра - Пепа ] Колева

Съгласно чл.109 ЗОП за определения за изпълнител по обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001- 
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
обособени позиции“ Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и 
семейно консултиране и подкрепа, Позиция 3 медицинска сестра са изпълнени 
следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 
критериите за подбор;
2. в офертата на участника е предложена най-ниската цена при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участника в 3 - дневен срок от издаването й.

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 197 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.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ п А н о т г
Кмет на Община Велико Щърново /

kristinad
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


