ОБЩИНА В Е Л И К О

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на обособени позиции
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0014

№ РД 24-.................... от . . . Р : .............. 2018 г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП и чл.
110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортни услуги и наем на
специализирана техника за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 „Таксиметров превоз на ученици и деца до училище и
детска градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 ог Закона за предучилищното и
училищното образование”;
Обособена позиция № 2 „Случаен автобусен превоз”;
Обособена позиция № 3 „Превоз на товари и наем на специализирана техника”;
Обособена позиция № 4 „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП
„Зелени системи”;
Обособена позиция № 5 „Превоз на товари за нуждите на ОП „Зелени системи”
(Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 5 ще бъде възложена
но реда валиден за индивидуалната й стойност), открита с Решение № РД 24-29 от
04.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, е публикувано обявление с ID 840864 на
дата 10.04.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-20180014, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/575 и прогнозна обща стойност иа поръчката 315 000,00 лв.
без ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:
- Обособена позиция № 1 - 30 000,00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 2 - 85 000,00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 3 - 75 000,00 лв. без ДДС;
- Обособена позиция № 4 - 120 000,00 лв. без ДДС и
- Обособена позиция № 5 - 5 000,00 лв. без ДДС.

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, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2,
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/575
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
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II. 1. Обект на поръчката - Услуги;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за нуждите на
Община Велико Търново по обособени позиции” :
Обособена позиция № 1 „Таксиметров превоз на ученици и деца до училище и детска
градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование”;
Обособена позиция № 2 „Случаен автобусен превоз”;
Обособена позиция № 3 „Превоз на товари и наем на специализирана техника”;
Обособена позиция № 4 „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП
„Зелени системи”;
Обособена позиция № 5 „Превоз на товари за нуждите на ОП „Зелени системи”
(Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 5 ще бъде възложена по
реда валиден за индивидуалната й стойност)
П.З. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
За обособена позиция № 1 - таксиметров превоз на ученици и деца до училище и детска
градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование по определени маршрути. Дейностите в обхвата на поръчката се изпълняват всеки
учебен ден в годината след одобрено от директора на съответното училище разписание. По
време на ваканциите и неучебните дни не се осъществява превоз на деца и ученици.
Маршрутите и броя на децата подлежат на промяна при необходимост.
За обособена позиция № 2 - извършване на случаен 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 - извършване на превоз на товари, товаро-разтоварни
дейности и други услуги със специализирана техника, в зависимост от конкретните
потребности на възложителя.
За обособена позиция № 4 - измиване на пътни настилки, тротоари и площади, поливане
на зелени площи и други услуги, предоставяни с водоноски, в зависимост от конкретните
потребности на ОП „Зелени системи” .
За обособена позиция № 5 - извозване на трева, клони и други от парковете и зелените
площи на територията на гр. Велико Търново до депо с. Шереметя. При необходимост ще
бъдат възлагани и други маршрути.
Всеки участник е имал право да подаде оферта за една, за няколко или за всички
обособени позиции, с изключение на обособена позиция № 5, която на основание чл. 21, ал. 6
от ЗОП ще бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност, тъй като стойността
й не надхвърля 20% от стойността на поръчката и 156 464 лв. без ДДС. За тази обособена
позиция не се подават оферти.
11.4. Основен CPV код: 60112000
Описание: Услуги на обществения пътен транспорт
11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.
III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.
1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-29 от 04.04.2018 г. на Кмета на Община
Велико Търново.
111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0014.
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IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
1УЛ. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява
процедурата:
- Обособена позиция № 1 „Таксиметров превоз на ученици и деца до училище и детска
градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование” и
- Обособена позиция № 4 „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОГ1
„Зелени системи”.
IV.2. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно Възложителят
прекратява процедурата за обособена позиция № 1 „Таксиметров превоз на ученици и деца до
училище и детска градина в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование” и обособена позиция № 4 „Наем на миячни машини (водоноски) за
нуждите на ОП „Зелени системи”с мотивирано решение, поради това че не е подадена нито
една оферта.
IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № I и
обособена позиция № 4:
Съгласно докладна записка № 80-171-4 от 14.05.2018 г. от отдел „Информационнотехническо обслужване” в предварително определения срок за подаване на оферти до 17:00 на
дата 10.05.2018 г. в „Общински център за услуги и информация на граждани” в сградата на
Община Велико Търново за обособени позиции № 1 и № 4 не са постъпили оферти. С оглед
тези обстоятелства е налице основание за прекратяване на самостоятелно обособените позиции
по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
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/575
VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му.
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с
копие и до Възложителя. Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР на ЗОП не са налице
заинтересовани участници, за коитр е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Контрол по изпълнението

упражнявам лично.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ :
И Н Ж . ДА Н И ЕЛ

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирекция ОД
Николина АнгедЬва
Старши експерт в дирекция ОП
Изготвил:
Главен експерт в дкрекция ОП
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