РЕШЕНИЕ
№ 1256/15.11.2012 г.
За определяне на нов изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани

високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” по проект
„Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки,
метеорологичен и природен характер” реф.№ 2(3i)-2.2-8 MIS ETC Code 142, финансиран по
Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013,
Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, Обособена позиция 4 „Моторни
водни помпи” – 12 броя
На основание чл.74 ал.2 т.т.1 и3 от ЗОП, във връзка с Решение № 1237/01.11.2012 г. за
определяне на изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Д
Доставки чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови и
неупотребявани високопроходим автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община
Белене”, т.6 на раздел „III.1.4)Други особени условия” от обявлението за поръчка 2012/S
163-271345 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271345-2012:TEXT:BG:HTML) и писмо
с Вх.№ 26-00-134/05.11.2011 г. от Петър Гергов-управител на „Нортрак” ООД относно отказ
за сключване на договор по обособена позиция 4 „Моторни водни помпи”:
ИЗМЕНЯМ
Решение №1237/01.11.2012 г. за избор на изпълнител в частта за определяне на
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставки чрез покупка и монтаж
(където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим автомобил
4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене” Обособена позиция 4 „Моторни водни
помпи” – 12 броя, със следните мотиви:
¾ Класираният на първо място участник в процедурата “НОРТРАК” ООД – гр.
София се отказва писмено в срока за обжалване на Решение №1237/01.11.2012г от сключване
на договор по обособена позиция 4 „Моторни водни помпи” -12 броя.
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка
Класирания на второ място участник ЕТ „Техноселект-Людмил Веселинов” –
гр. Свищов, ЕИК 104591231, с адрес: обл. В. Търново гр. Свищов 5250, ул. „Цар
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Община Белене
Вх. № 26-00/134
Дата 05.11.2012г.

До

Община Белене
гр.Белене
Ул."България"

N235

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Относно: Участие на"НОРТРАК" ЕООД в открита процедура по реда на ЗОП за
възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.l т.2 с предмет "Доставка и
монтаж(където е приложимо) на фабрично нови и неупотребявани високопроходим
автомобил 4х4 и оборудване за нуждите на Община Белене"
Обособена позиция Х!!4 "Моторни водни помпи" фабрично нови и неупотребявани

- 12

бр.

Уважаеми Господин Цветанов,

Във връзка с Решение

N21237101.11.2012r.

на Кмета на община Белене и въз основа

на проведените разговори, бихме искали да Ви уведомим, че поради невъзможност да
придобием

Удостоверение

от тд на НАП за липса на задължения към държавата, се

налага да преустановим участието си в ОП по ЗОП с предмет "Доставка и монтаж(където е
приложимо)

на

фабрично

нови

и

неупотребявани

високопроходим

автомобил

4х4

и

оборудване за нуждите на Община Белене" по Обособена позиция Х!!4 "Моторни водни
помпи" фабрично нови и неупотребявани

- 12 бр.

Надявам се, че това наше решение не възпрепятства навременното изпълнението на
поръчката.

05.11.2012г.

Гр.София

