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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД 24-10 от 11.02.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова,  Даниела  Дойнова,

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062

619251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/386.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.1)

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса

за проект

Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:

Обособена  позиция № 1 „Превоз на  ученици до 16-годишна  възраст и деца  до училище и  детска

градина  в  съответствие  с  чл.  36  от  Закона  за  народната  просвета”  Обособена  позиция  №  2

„Автобусен  превоз” Обособена  позиция № 3 „Наем на  транспортна  техника  и  превоз на  товари”

Обособена позиция № 4 „Превоз На товари за нуждите на ОП „Зелени системи”

ІV.1)
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V: МОТИВИ

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на

зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура

Процедурата  за  обществената  поръчка  се  открива  на  правно основание  чл. 16, ал. 8 от ЗОП, тъй

като не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне,

което дава  възможност обществената  поръчка  да  бъде  възложена  по реда  на  откритата  процедура

при прилагане на стойностните прагове на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, като всички заинтересовани

лица  могат  да  подадат  оферта.  Процедурата  осигурява  публичност  и  прозрачност,  събиране  на

конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на бюджетни средства.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или

конкурс за проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението и документацията за участие

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9807315,

Факс: 02 9807315

VII.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.2)

11.02.2016 г. 

Трите имена: ЗА КМЕТ: Снежана Атанасова Данева-Иванова (Съгласно Заповед № РД 22-372 от

10.02.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново)

Длъжност: Заместник-кмет "Икономическо развитие" в Община Велико Търново
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