
00073-2014-0030

I. II. III. IV. V. VI. VII.

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24 - 53 от 25.08.2014 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

Община  Велико  Търново,  пл.  "Майка  България"  №  2,  За:  Теодора  Минкова;  Трета  Маринова,

Република  България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, 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: http://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-tarnovo.bg.

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)

Доставки

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка  на  експлоатационна  механизация  и  доставка  на  транспортна  техника  и  контейнери  за

разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции): Обособена позиция № 1: Доставка

на експлоатационна механизация, контейнери за отпадъци и контейнер за временно съхранение на

опасни отпадъци от домакинствата Обособена позиция №2: Доставка на контейнери и транспортна

техника за разделно събрани зелени отпадъци

II.2)

Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка се изпълнява за нуждите на проект „Изграждане на Регионална система за

управление  на  отпадъците  в  регион  Велико  Търново”,  който  се  осъществява  с  финансовата

подкрепа  на  Оперативна  програма  „Околна  среда  2007–2013 г.” съ-финансирана  от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. В обхвата на поръчката

влиза  доставката  на  експлоатационна  механизация  и  доставка  на  транспортна  техника  и

контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции): Обособена позиция

№ 1 - Доставка на експлоатационна механизация, контейнери за отпадъци и контейнер за временно

II.3)

Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=620718&new... 1 от 3



ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

съхранение  на  опасни  отпадъци  от  домакинствата  Обособена  позиция  №  2  -  Доставка  на

контейнери  и  транспортна  техника  за  разделно  събрани  зелени  отпадъци,  съгласно  технически

спецификации

Общ терминологичен речник (CPV)

34144510, 34928480

Описание:

Превозни средства за отпадъци

Контейнери и кофи за отпадъци и смет

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24 - 43 от 30.06.2014 г. 
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2014-612993

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 128 - 228422 от 08.07.2014 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2014-30III.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

612993

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 

III.5)

процедура за възлагане на обществена поръчка

Правно основание

Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.1)

Мотиви за прекратяване на процедура

С Решение № РД 24 - 43 от 30.06.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита процедура

за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:  "Доставка  на  експлоатационна  механизация  и

доставка  на  транспортна  техника  и  контейнери  за  разделно  събиране  на  зелени  отпадъци  (по

обособени  позиции)":  Обособена  позиция  №  1:  Доставка  на  експлоатационна  механизация,

контейнери за отпадъци и контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата

Обособена  позиция  №2:  Доставка  на  контейнери  и  транспортна  техника  за  разделно  събрани

зелени отпадъци. В Решение за промяна № РД 24 - 44 от11.07.2014 г. на Кмета на Община Велико

Търново са посочени: нов срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 21.08.2014 г., нова дата и

час  за  отваряне  на  офертите  -  22.08.2014 г.  от  11:00  часа.  До  така  определената  дата  и  час  за

получаване  на  оферти  в  деловодството  на  Община  Велико  Търново  не  е  постъпила  нито  една

оферта. Във връзка с изложеното и на основание чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП ("Възложителят прекратява

процедурата  с  мотивирано  решение,  когато  не  е  подадена  нито  една  оферта")  прекратявам

процедура, открита с Решение № РД 24 - 43 от 30.06.2014 г.

IV.2)

Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуванеIV.5)

Съдържание на документ
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

ДА

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)

Този документ е създаден в рамките на проект "Изграждане на регионална система за управление

на отпадъците" в регион Велико Търново" в изпълнение на ДБФП по оперативна програма "Околна

среда  2007  -  2013  г.",  съфинансирана  от  Европейския  фонд  за  регионално  развитие  и  от

Кохезионния фонд на Европейската общност. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията

се  носи  от Община  Велико  Търново  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този

документ  отразява  официалното  становище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган.

Настоящата обществена поръчка се провежда от името на Сдружение "За чисти селища", учредено

между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

25.08.2014 г. 

Трите имена: ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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