
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: Dk@aop.bg , aoD@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
^Проект на решение
IX Решение за публикуване

[^осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYM М DD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________ ________дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника_______________________________

Решение номер: РД 24-....... От дата: 11/06/2020 дд/мм/гггг___________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
Поделение:________
Изходящ номер:________________________________от дата________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1X1 Публичен

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Даниела Дойнова

Телефон:
062 619228; 062 619229

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg

Факс:
062 619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/813
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

[^Министерство или друг държавен орган, Q Публичноправна организация
включително техни регионални или местни 
подразделения

Г~| Национална агенция/служба QЕвропейска институция/агенция или
международна организация

XI Регионален или местен орган Г~1Друт тип:
Г~| Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

|Х)Обществени услуги ДНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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□Отбрана
□ Обществен ред и сигурност
□ Околна среда
□ Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване

□Социална закрила
ПОтдих, култура и вероизповедание 
ПОбразование
□Друга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Газ и топлинна енергия
□Електроенергия
□ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

□ Пощенски услуги
□ Експлоатация на географска област 
□Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
1X1 Откривам процедура

1X1 за възлагане на обществена поръчка
□за сключване на рамково споразумение
Пза създаване на динамична система за покупки
□ конкурс за проект

| | Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □ He IX!

II. 1) Вид на процедурата_________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)

|Х1 Открита процедура
I | Ограничена процедура
| | Състезателна процедура с договаряне
[~~1 Състезателен диалог
| | Партньорство за иновации
□Договаряне без предварително обявяване
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
□ Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
□ Открита процедура
□ Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□ Състезателен диалог
П Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
□ Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
ПДоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
□Състезателен диалог
□Договяряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________
(попълва се от публичен възложител)

№л. 73, ал. 1 от ЗОП
□Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл- 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□Чл. 132 от ЗОП
ДЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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□Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
| |Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ПЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
~]Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
□Чл. 160 от ЗОП
□Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
[~~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА
IVл) Наименование
„Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за 
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1 - „Случаен автобусен превоз”;
Обособена позиция № 2 - „Превоз на товари и наем на специализирана - 
техника" и
Обособена позиция № 3 - „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите 
на ОП „Зелени системи" за районите на кв. „Бузлуджа", кв. „Зона Б" и 
кв. „Чолаковци" в гр. Велико Търново"
IV.2)  Обект на поръчката
□ Строителство 
□Доставки
^Услуги______________________________________________________________________

IV.3)  Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Извършване на транспортни услуги и наем на специализирана техника за 
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 - „Случаен автобусен превоз"; Обособена позиция 92- 
„Превоз на товари и наем на специализирана техника” и Обособена позиция 
№ 3 - „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите на ОП „Зелени 
системи" за районите на кв. „Бузлуджа", кв. „Зона Б" и кв. „Чолаковци" 
в гр. Велико Търново". В обхвата на поръчката се включват следните 
дейности:
За обособена позиция № 1 - извършване на случаен превоз на пътници с 
автобус по различни поводи в зависимост от конкретните потребности на 
възложителя, както на територията на Република България, така и в 
чужбина.
За обособена позиция № 2 - извършване на превоз на товари, товаро- 
разтоварни дейности и други услуги със специализирана техника, в 
зависимост от конкретните потребности на възложителя.
За обособена позиция № 3 - 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". Услугата се предоставя на територията на кв. „Бузлуджа", кв. 
„Зона Б" и кв. „Чолаковци" вгр. Велико Търново, а при необходимост и в 
други райони на територията на гр. Велико Търново.
Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички 
обособени позиции!
IV.4)  Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Ю Не □ 
на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация 1 (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите 1 (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
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IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q Не Ю
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Ю He Q
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 174357.48 Валута: BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Не □
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 195784.60 Валута: BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
- Обособена позиция № 4 - „Превоз на товари за нуждите на ОП "Зелени 
системи" с прогнозна стойност 19 997,12 лв. без ДДС и
- Обособена позиция № 5 - „Случаен автобусен превоз за нуждите на 
Областен информационен център - Велико Търново по проект „Ефективно 
функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" по ОП 
„Добро управление” 2014-2020" с прогнозна стойност 1 430,00 лв. без
ДДС.
Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4 и 
5 е под 30 000 лв. без включен ДДС, същите попадат в приложното поле на 
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, 
ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 ще бъдат 
възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - чрез директно 
възлагане.
Посочената прогнозна стойност по обособена позиция № 4 е определена 
като неокончателна при условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Дейностите в 
нейния обхват включват извозване на трева, клони и други от парковете и 
зелените площи на територията на гр. Велико Търново до депо с. 
Шереметя, и ще се възложат за срок до 22 месеца, а общата стойност на 
позицията ще бъде съобразена с изискването да не надхвърля прага по 
реда валиден за индивидуалната й стойност, както и 20 на сто от общата 
стойност на поръчката. При необходимост ще бъдат възлагани и други 
маршрути. Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за 22 месеца е 836 
курса до с. Шереметя, като Възложителят си запазва правото да увеличи 
или намали обема на възлаганите услуги, съобразно нуждите си.
Посочената прогнозна стойност по обособена позиция № 5 е определена 
като неокончателна при 'условията на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Дейностите в 
нейния обхват включват случаен автобусен превоз на пътници във връзка с 
провежданите от "Областен информационен център - Велико Търново" 
информационни срещи на територията на област Велико Търново, и ще се 
възложат за срок до 24 месеца, а общата стойност на позицията ще бъде 
съобразена с изискването да не надхвърля прага по реда валиден за 
индивидуалната й стойност, както и 20 на сто от общата стойност на 
поръчката. Ориентировъчен обем на възлаганите услуги за 24 месеца: 1300 
км. случаен превоз на територията на Р. България, като Възложителят си 
запазва правото да увеличи или намали обема на възлаганите услуги, 
съобразно нуждите си.
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1)  Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, съгласно 
който при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат 
да избират свободно открита или ограничена процедура. Естеството на
поръчката позволява 
спецификация', което

достатъчно точно да се определи техническата 
дава възможност обществената поръчка да бъде 

възложена по реда на откритата процедура, като всички заинтересовани 
лица могат да подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и 
прозрачност, събиране на конкурентни оферти и постигане на ефективност 
при разходването на бюджетни средства.
V.2)  Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3)  Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение №________от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
-________ -________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:Валута:BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________
[^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□ поканата за участие
1X1 документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Възлагане във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП:
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за услуги е в размер 
на 174 357,48 лв. без вкл. ДДС. Същата се възлага като част от 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортни услуги и наем 
на специализирана техника за нуждите на Община Велико Търново по 
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Случаен автобусен превоз";
Обособена позиция № 2 - „Превоз на товари и наем на специализирана 
техника";
Обособена позиция № 3 - „Наем на миячни машини (водоноски) за нуждите 
на ОП „Зелени системи" за районите на кв. „Бузлуджа", кв. „Зона Б" и 
кв. „Чолаковци" в гр. Велико Търново";
Обособена позиция № 4 - „Превоз на товари за нуждите на ОП "Зелени 
системи" и
Обособена позиция №. 5 - „Случаен автобусен превоз за нуждите на 
Областен информационен център - Велико Търново по проект „Ефективно 
функциониране на Областен информационен център - Велико Търново" по ОП 
„Добро управление" 2014-2020”.
Общата стойност на обществената поръчка по петте обособени позиции е в
размер на 195 784,60 ЛВ без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции,
както следва:
- Обособена позиция I’ 1 - 92 338,00 ЛВ без включен ДДС;
- Обособена позиция I! 2 - 55 975,00 лв без включен ДДС;
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позиция № 3 - 26 044,48 лв. без включен ДДС; 
позиция № 4 - 19 997,12 лв. без включен ДДС и 
позиция № 5 - 1 430,00 лв. без включен ДДС.
21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага 

валиден за индивидуалната стойност на всяка
тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не 

за доставки и услуги и общата стойност на 
възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от 

В тези случаи независимо от остатъчната
възлага по реда, приложим към общата

- Обособена
- Обособена
- Обособена
Съгласно чл.
обособени позиции по реда,
от
надхвърля 156 464 лв.
обособените позиции,
общата стойност на поръчката.
стойност на поръчката тя се 
стойност на цялата поръчка.
Имайки предвид горното, общата прогнозна стойност на обособени позиции 
№ 1, 2 и 3, представлява 89,06 % от общата стойност на поръчката, а 
прогнозната стойност на обособени позиции № 4 и 5 представлява 10,94 % 
от общата стойност на поръчката.
Тъй
5 е
чл.
ал.

като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4 и 
същите попадат в приложното поле на 
изложеното и на основание чл. 21, 
и обособена позиция № 5 ще бъдат 
т. 3 от ЗОП - чрез директно

под 30 000 лв. без включен ДДС,
20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед
6 от ЗОП, обособена позиция № 4 

възложени по реда на чл. 20, ал. 4, 
възлагане.
Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на ОП № 4 и № 5 е 174 
357,48 лв. без вкл. ДДС. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, 
остатъчната стойност (явяваща се обща, прогнозна стойност на обособени 
позиции № 1, 2 и 3), предвид нейния размер и общата стойност на 
поръчката, може да се възложи чрез открита процедура по чл. 18, 
т. 1 от ЗОП при условията на чл. 20, ал. 9 от ЗОП.

ал.

ал. 1,

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Адрес за електронна поща 
cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко 
заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, 
ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.
VII. 4) Дата на изпращане на настоя

11/06/2020 дц/мм/пчт___________ „ .

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕД' /

—
VIII. 2) Длъжност: К
Кмет на Община Велико Търнов^

VIIL1) Трите имена: (Подпис) 
инж. Даниел Панов5

УНП: 0саа956с-2319-4b08-ba 17-e24753af9795 6
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