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

BG-град Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД 24-48 от 23.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

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/369.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.1)

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на

конкурса за проект

ІV.1)
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V: МОТИВИ

„  ИНФОРМАЦИЯ  И  ПУБЛИЧНОСТ  НА  ПРОЕКТ:  „Културното  наследство  на  град

Велико  Търново  във  фокуса  на  Европейското  културно  многообразие”  по  Програма

БГ08.”, по обособени позиции: Обособена  Позиция №1: „Извършване  на  публикации,

изработка на печатни материали (брошири, дипляни и картонени папки) и изработка на

уеб  сайт за  нуждите  на  проект „Културното  наследство  на  град  Велико  Търново  във

фокуса  на  Европейското  културно  многообразие”  по  Програма  БГ08.“,  съгласно

техническа  спецификация;  Обособена  Позиция  №2:  „  Организиране  на  събития  –

информационни прояви, изработване на рекламен аудио клип, изработване на рекламен

видео  клип,  извършване  на  рекламна  кампания  в  медии  (медиашопинг  и  планиране),

поставяне на банери в сайтове, Изработване на Банерфикси(Вертикален транспарант) и

транспаранти,  организиране  и  провеждане  на  начална  и  заключителна

пресконференция, изработване на информационни табели и билбордове за нуждите на

проект „Културното  наследство  на  град Велико  Търново  във фокуса  на  Европейското

културно  многообразие” по Програма  БГ08.“, съгласно  техническа  спецификация;  На

основание  чл.16г  от  ЗОП  възложителят  обявява,  че  обособена  позиция  №1  от

обществената  поръчка  е  запазена  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.

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за

насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура

Съгласно  изготвения  и  одобрен  бюджет  на  проект  „Културното  наследство  на  град

Велико  Търново  във  фокуса  на  Европейското  културно  многообразие”  по  Програма

БГ08.”  по  ДБФП  №24-10М1-44/23.04.2015г.,  максималният  разполагаем  финансов

ресурс на Възложителя за дейностите, предмет на настоящата общ. поръчка е в размер

на  за  позция  1 -15 279,92лв.  без ДДС  за  позция 2 - 23 958,92лв.  без ДДС.  Съобразно

изложеното и при съблюдаване нормата на чл.15, ал.1 от ЗОП, стойността на настоящата

V.1)
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VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

обществена поръчка следва да бъде  определена към датата на решението за откриване

на процедурата за възлагане на обществената поръчка. С оглед на това, че през текущата

година  Възложителят  има  обявени  и  реализирани  други  обществени  поръчки  за

информация  и  публичност  и  при  съблюдаване  на  нормите  на  чл.15,  ал.5  и  ал.6

въвеждащи  забрана  за  разделяне  на  общесвени  поръи,  възлагането  на  дейностите  по

тази поръчка сеизвършва по реда на открита процедура по смисла на 16, ал.4 и ал.8, във

връзка с глава Пета от Закона за обществени поръчки. С цел да се осигури максималан

публичност,  респективно  да  се  постигнат  и  най-добрите  за  Възложителя  условия,

настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура,

целта  на  която,  от друга  страна  е  да  защити  обществените  интереси  иеднвременно  с

товаъчиута,  като  създаде  равни  условия  и  прозрачност  при  участие  в  процедурата.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен

публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно прозразачността

при  разходването  на  финансовите  средства  по  проекта,  каквато  несъмнено  е  една  от

водещите цели на Община Велико Търново, в качеството й на Възложител на поръчката

и едновременно - Бенефициент по проекта.

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена

поръчка или конкурс за проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението и документацията за участие

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на  конкуренцията, бул. Витоша  18, България 1000, София, Тел.: 02

9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.1)

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

23.12.2015 г. 

Трите имена: Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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