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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-35 от 17.09.2015 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,  площад  Майка  България  №2,  За:  Теодора  Минкова;

Александър Колев, Република България 5000, 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: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/340/.

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

„Обслужване  на  автомобили,  собственост  на  Община  Велико  Търново  и  на  нейните

структури,  по  позиции”  Позиция  1: Сервизно  обслужване  на  служебни  автомобили  с

тонаж  до  3,5  т.,  собственост  на  Община  Велико  Търново  Позиция  2: Извършване  на

технически прегледи на  товарни автомобили с  тонаж  над 3,5 тона, собственост на  ОП

„Зелени  системи”  и  на  други  структури  на  Община  Велико  Търново  и  сервизно

обслужване  на  тахографската  техника  Позиция  3:  Сервизно  обслужване  на  товарни

автомобили  с  тонаж  над  3,5  тона,  собственост  на  ОП  „Зелени  системи”  и  на  други

структури на Община Велико Търново

II.2)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688321&new...
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

Кратко описание на поръчката

„Обслужване  на  автомобили,  собственост  на  Община  Велико  Търново  и  на  нейните

структури,  по  позиции”  Позиция  1: Сервизно  обслужване  на  служебни  автомобили  с

тонаж  до  3,5  т.,  собственост  на  Община  Велико  Търново  Позиция  2: Извършване  на

технически прегледи на  товарни автомобили с  тонаж  над 3,5 тона, собственост на  ОП

„Зелени  системи”  и  на  други  структури  на  Община  Велико  Търново  и  сервизно

обслужване  на  тахографската  техника  Позиция  3:  Сервизно  обслужване  на  товарни

автомобили  с  тонаж  над  3,5  тона,  собственост  на  ОП  „Зелени  системи”  и  на  други

структури на Община Велико Търново

II.3)

Общ терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с

тях оборудване

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: 24-27 от 16.07.2015 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: 73-2015-21III.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

677920

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.07.2015 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

За позиция 1 с предмет:Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т.,

собственост на Община Велико Търново и позиция 3 с предмет: Сервизно обслужване на

товарни  автомобили  с  тонаж  над 3,5 тона,  собственост на  ОП  „Зелени  системи” и  на

други структури на Община Велико Търново, не е подадена нито една оферта.

IV.2)

Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява

процедурата

позиция 1 с  предмет:Сервизно обслужване  на  служебни  автомобили  с  тонаж  до  3,5 т.,

IV.3)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688321&new...
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V: ОБЖАЛВАНЕ

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

собственост на Община Велико Търново и позиция 3 с предмет: Сервизно обслужване на

товарни  автомобили  с  тонаж  над 3,5 тона,  собственост на  ОП  „Зелени  системи” и  на

други структури на Община Велико Търново

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)

17.09.2015 г. 

Трите имена: Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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