
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕШЕНИЕ 
за прекратяване на обособена позиция 

№ РД 24-. 3 . Ш ^ 2 0 1 7 г . 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.1 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, 
ал.1, т.12 с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни 
услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 
1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие"; Обособена 
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа 
за територията на град Велико Търново"; Обособена позиция 3: „Представяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за територията на Община 
Велико Търново", открита с Решение № РД 24-65 от 30.11.16 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 30.11.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП (РОП) под ID номер 760275, с уникален номер на поръчката в РОП: 00073-2016-
0040,с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/447/, с прогнозна стойност без ДДС: 260000 лв. 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП. 
1.1.Адрес - Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България" № 2, тел: 

062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251; 
Място за контакт: Отдел „Обществени поръчки"; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/447 
1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -

Обществени услуги. 
II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
II. 1. Обект на поръчката - Услуги; 
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 

Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по 
стандарт gsm/umts с национално покритие"; Обособена позиция 2: „Представяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за територията на град Велико 
Търново"; Обособена позиция 3: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 
телефонна мрежа за територията на Община Велико Търново" 

11.3. Кратко описание на поръчката: 
„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 

Община Велико Търново по обособени позиции: 
Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие за 
всички структури на Община Велико Търново." - Прогнозна стойност 208000 лв. без ДДС, 

Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 
телефонна мрежа за структурите намиращи се на територията на град Велико Търново" -
Прогнозна стойност 30000 лв. без ДДС, 

Обособена позиция 3: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана 
телефонна мрежа за структурите намиращи се извън град Велико Търново." - Прогнозна 
стойност 22000 лв. без ДДС, 
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Позиции 2 и 3 са възложени по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. 
11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 64210000; 
Описание: Услуги по пренос на данни и съобщения. 
11.5. Вид на процедурата: Публично състезание. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Решение № РД 24-65 от 30.11.16 г. на Кмета на Община Велико Търново. 
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2016-0040 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ОТ ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП. 

IV. 1.Правно основание - чл. 110, ал.1 т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато не е подадена нито една оферта; 

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Обособената позиция се прекратява, тъй като не е подадена нито една оферта. 

V. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/447/. 

VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. „Витоша", 
№ 18, Република България 1000/О)фия, тел: 02 98£-4'070, e-mail:cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 
7315, интернет адрес: http://www.cpjc.bg 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИИРОВ Ц^НОВ 
Кмет на Община Велико Търново 

Съгласували: 

Надя Петрова - Директор на дирекция ОП 

Изготвил: 
Явор Иванов - Юрйсконсултв дирекция ОП 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.


