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BG-град Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-34 от 02.06.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Ощина  Велико Търново, пл. Майка  България 2, За: Теодора  Минкова;  Александър Колев, България

5000, град Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

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/412.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Обект на поръчкатаII.1)

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити

уроци”  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

23.04.2015г.,  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”, по обособени позици:

Обoсобена  позиция  1:  „Организиране  и  провеждане  на  Фестивал  на  социализирания  обект  на

културно-историческо наследство” Обособена  позиция 2: “  Дейности във връзка  с  организиране  на

„открити” уроци по История, включващи изработка  на брандирани химикали с  името на  проекта  и

логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико Търново и Информационни флаери” Обособена позиция

3: “Изработване на брандирани шапки и брандирани тениски с името на проекта и логото на ФМ на

ЕИП  и  на  Община  Велико  Търново  за  промотиране  на  събитието”  Обособена  позиция  4:

“Предоставяне  на  фотографски  услуги  за  отразяване  на  събитието”  Обособена  позиция  5:

„Екскурзоводско  обезпечаване  в  рамките  на  проявата”  обособена  позиция  6:  „Транспортно

II.2)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

Кратко описание на поръчката

В  рамките  на  проекта  се  предвижда  да  бъдат  организирани  фестивал  на  социализирания  обект и

открити  уроци  по  история,  като  дейностите  в позиции  3, 4 и  5 са  за  обезпечаване  на  фестивала  и

откритите  уроци  по  история,  съгласно  техническата  спецификация.  На  основание  чл.16г  от  ЗОП

възложителят  обявява,  че  обособени  позиции  №3,  4  и  5  от  обществената  поръчка  са  запазени  за

изпълнение  от  специализирани  предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания  или  техни

обединения,  тъй  като  обособените  в  нея  услуги  са  включени  в  списъка  по  чл.  30  от  Закона  за

интеграция на хора с увреждания. В процедурата е допустимо да подават оферти и лица, които не са

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или техни обединения, но когато

за  посочената  обособена  позиция  участват  едно  или  повече  специализирани  предприятия  или

кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистър по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП, и/или техни

обединения,  и  офертите  на  тези  лица  отговарят  на  изискванията  на  възложителя,  офертите  на

останалите участници няма да се разглеждат и оценяват.

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 79341000, 63514000, 79961000, 18331000, 18441000, 60000000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

Рекламни услуги

Услуги на екскурзоводи

Фотографски услуги

Тениски

Шапки

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: RD 24-25 от 13.04.2016 г. 
III.1)

Година и номер на документа:

 - 

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2016-18III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

728443

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.04.2016 г. 

III.5)

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура

По обществена поръчка с предмет: „Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-

историческо  наследство  и  „открити  уроци”  по  проект  „Културното  наследство  на  град  Велико

Търново  във  фокуса  на  Европейското  културно  многообразие”,  Договор  за  предоставяне  на

IV.2)
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

безвъзмездна  финансова помощ 24-10М1-44 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”,  по  обособени  позици:  Обoсобена  позиция  1:  „Организиране  и

провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство” Обособена

позиция  2:  “  Дейности  във  връзка  с  организиране  на  „открити”  уроци  по  История,  включващи

изработка на брандирани химикали с името на проекта и логото на ФМ на ЕИП и на Община Велико

Търново  и  Информационни  флаери”  Обособена  позиция  3: “Изработване  на  брандирани  шапки  и

брандирани тениски  с  името на  проекта  и  логото на  ФМ на  ЕИП и на  Община  Велико Търново за

промотиране  на  събитието”  Обособена  позиция  4:  “Предоставяне  на  фотографски  услуги  за

отразяване  на  събитието”  Обособена  позиция  5:  „Екскурзоводско  обезпечаване  в  рамките  на

проявата” обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“

уроци по История” не е подадена нито една оферта.

Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция 4: “Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” Обособена

позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” обособена позиция 6: „Транспортно

обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

IV.3)

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА

IV.5)

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..

V.1)

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

02.06.2016 г. 

Трите имена: ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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