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BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

Решение номер РД 24-53 от дата 14.09.2016 г. 

Публичен

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321,  Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора  Минкова;  Явор

Ивано,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062  619251;  062  619229,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.veliko-tarnovo.bg.

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

/432/.

I.1)

Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност

Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
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IV: Поръчка

V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

Наименование

„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”

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Услуги

Описание на предмета 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”,  Обособена  позиция  2:  „Представяне  на

далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена

поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

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

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията
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VIII: Възложител

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.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Обжалване съгласно чл. 196, ал. 1, т. 1. със следните срокове: Жалба може да се подава в

10-дневен  срок  от: 1. Изтичане  на  14-дневния срок  след публикуването  в РОП на  срещу

решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за

изменение или допълнителна информация; 2. Получаването на решението за определяне на

изпълнител  или  за  прекратяване  на  процедурата;  3.  При  действие  или  бездействие

подлежащо  на  самостоятелно  обжалване  от  уведомяване  за  съответното  действие,  а  ако

лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното

действие.

Дата на изпращане на настоящото решение

14.09.2016 г. 

VII.4)

Трите имена

Снежана Атанасова Данева-Иванова

VIII.1)

Длъжност

Заместник кмет "Икономическо развитие" - За Кмет на Община Велико Търново съгласно

заповед за заместване №РД 22-1781/13.09.16 г.

VIII.2)
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