
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0031

№ РД 24-.. .£ &  о т  ^ 9 .  ......2018 г.

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 процедура, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на миячни машини (водоноски) за 
нуждите на ОП „Зелени системи”, открита с Решение № РД 24-74 от 24.07.2018 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, с публикувано решение с ID 858886 на дата 24.07.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0031, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/605/ и прогнозна стойност на поръчката 120 000,00 лв. без ДДС .

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

L1. 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-tamovo.bg ;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/605/

I.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  Обществени 
услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

II. 1. Обект на поръчката -  Услуги;

II.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи” 

II.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:
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”. Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут/услуга, в 
т.ч. и изрично посочване на броя водоноски, които ще са необходими и срок за изпълнение 
(когато е приложимо). Услугата се предоставя на територията на град Велико Търново, а при 
необходимост и на територията на общината.

Ориентировъчен обем на възлаганите услуги на база предходен период за 1 година: 130 
мсм/годишно. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите 
услуги, съобразно нуждите си.

За изпълнение на поръчката са необходими минимум: 6 бр. миячни машини 
(водоноски).

Изпълнителят следва да осигури минимум по един шофьор и двама работника (мияч и 
лопатар) за всяка една от миячните машини. Водачите на специализираните МПС трябва да
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притежават съответният документ за правоспособност.
Условия и начини на финансиране: Финансирането на обособена позиция № 4 се 

осъществява чрез средства от бюджета на ОП "Зелени системи" за съответната финансова 
година. Заплащането на услугите от Възложителя се извършва чрез плащане стойността на 
всяка изпълнена Услуга -  в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане изпълнението на 
Услугите.

11.4. Основен CPV код: 60112000
Описание: Услуги на обществения пътен транспорт

11.5. Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
111.1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-74 от 24.07.2018 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0031

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени системи”.
IV. 1. Мотиви за прекратяване на процедурата:

Съгласно констативен протокол с дата 13.08.2018 от отдел „Информационно- 
техническо обслужване” в предварително определения срок за подаване на оферти до 17:00 на 
дата 10.08.2018 г. в „Общински център за услуги и информация на граждани” в сградата на 
Община Велико Търново не са постъпили оферти от поканените участници. С оглед тези 
обстоятелства е налице основание за прекратяване на основание 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/605/

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 Възложит« Съгласно определението на §2, т. 13 от ДР на ЗОП не
са налице заинтересовани участници, оито е приложима хипотезата на чл. 197, ал. 1, т. 7 от

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП жалба срещу решението на

ЗОП.

Контрол по изпълнението на р[епфни£з^Гще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на О бщ ина^елико Търново

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дир$сци^ОП

Грета Маринова I 
Юрисконсулт в дийк^йяЧ^П

Изготвил:
Александър Колев
Старши експерт в дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




