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I. II. IV.
BG-Велико Търново: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски

услуги
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
60112000, 60130000, 60140000, 60180000, 60181000

Наименование, адреси и лица за контакт
Община Велико Търново, пл. Майка България №2, За: Теодора Минкова; Благовеста Факирова, България
5000, Велико Търново, Тел.: 0626192 51; 0626192 29, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 0626192 51
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/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„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” и Обособена позиция № 4
„Превоз на товари за нуждите на ОП “Зелени системи”

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 2
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Велико Търново
Код NUTS: BG321

II.1.2)

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Извършване  на  транспортни  услуги  за  нуждите  на  Община  Велико  Търново  по  обособени  позиции:
Обособена позиция № 2 „Автобусен превоз” Обособена позиция № 3 „Наем на транспортна техника и
превоз на товари” В обхвата на поръчката се включват следните дейности: За обособена позиция № 2 –
извършване на превоз на пътници с автобус по различни поводи в зависимост от конкретните потребности
на възложителя, както на територията на Република България, така и в чужбина. За обособена позиция № 3
–  наем  на  транспортна  техника  и  извършване  на  превоз  на  товари  в  зависимост  от  конкретните
потребности на възложителя.

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)

V.1)V.1.1)V.2)V.5)V.1)V.1.1)V.2)V.5)
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Описание:
Услуги на обществения пътен транспорт
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници
Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание
Услуги по даване под наем на товарни автомобили с водач
Услуги по даване под наем на камиони с водач

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Автобусен превоз
Дата на сключване договора
24.08.2016 г. 
Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2016 г. 
Брой на получените оферти
1

Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 66000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 66000 BGN без ДДС
В Брой години 2

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска
организация
НЕ

ІІ.1.6)

Обща крайна стойност на договора/итеII.2)
Обща стойност на договора/итеІІ.2.1)
Стойност
106000 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.1)
Използван е електронен търг
НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)
Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
00073-2016-0007

ІV.3.1)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 713057 от 11.02.2016 г. 

Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ Надежда - Надежда Христова ЕИК 814211360, ул. Моско Москов №17, България 5000, Велико Търново,
Тел.: 08877846 48, E-mail: n_transport@abv.bg

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)
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При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ
ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Наем на транспортна техника и превоз на товари
Дата на сключване договора
24.08.2016 г. 
Дата на решението за възлагане на поръчката
17.08.2016 г. 
Брой на получените оферти
1

Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 40000 BGN без ДДС
В Брой години 2
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ Надежда - Надежда Христова ЕИК 814211360, ул. Моско Москов №17, България 5000, Велико Търново,
Тел.: 08877846 48, E-mail: n_transport@abv.bg

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)

Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС
НЕ

VI.1)

Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша №  18,  Република  България  1000,  София,  Тел.:  02
9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
21.09.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за
членовете на обединението
ЕТ "Надежда - Надежда Христова", ЕИК: 814211360, адрес: гр. Велико Търново, ул. "Моско Москов" №
17, ет.3, тел. 0887784648

VI.5)

Информация за сключен договор
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