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:*: Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
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Обявление за поръчка - комунални услуги
Директива 2014/25/ЕС/30П

Раздел |: Възложител

|.1) Наименование и адреси 1 (Моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

ионален ЕГИСТ а 0 :Официално наименование: В и К ООД над Р Р ЦИ НЕ!-1 номер
8 1704 0 12 В

Пощенски адрес: бул. Трети март 11! 6

Град: Габрово код МЦТБ: ВБ322 Пощенски код: 5300 Държава: България
ЛИЦЕ за контакт: Розалин Пенчева - експерт стопанска Телефон: +359 66800500деиност
Електронна поща: оЕЕ1сеех/1к-с3аьгочо . согп Факс: +35 9 6 68 0 1 1 7 8

Интернет адрес/и
Основен адрес: (им) шии . у1к-9аьгочо . сот
Адрес на профила на купувача: (им) търг : ор . У1К-9аьгочо . сот Уз1спк1-оЪ5НСезт*1еп1-рогаспк1 165-

|.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимотонационалнозаконодателство в сферата на
общественитепоръчки:

Поръчката се възлага ОТ централен орган за ПОКУПКИ: НЕ

|. 3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (ИВЪ)
(ЦКК): шиш . ч1к-9аьгочо . сот
Допълнителнаинформацияможе да бъде полученаот:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
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12.11.2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

електронно посредством:НЕ

Електроннатакомуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (ЦКЦ:

|.6) Основна дейност

Вода

Раздел ||: Предмет

||.1) Обхват на обществената поръчка

||.1.1)Наименование:Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени Референтен
позиции номер: 2

||.1.2) Основен СРУ код: 7 9 94 1 0 0 О ДопълнителенСРУ КОД: 1 2

||.1.3) Вид на поръчка:
Услуги

||.1.4) Кратко описание:
Процедурата публично състезание по ЗОП има за цел избор на изпълнители и сключване
на договори за възлагане на обществена поръчка с предмет инкасиране на суми за ВиК
услуги в полза на "Вик" ООД - Габрово.
||.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да
Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование22Пункт за инкасиране в централната градска част на Обособе2на позиция

град Габрово - района на Окръжен съд номер: 1

||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 9 94 1 ооо ДопълнителенСРУ код: 1 2

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1ВБ322
Основно място на изпълнение:
Пункт за инкасиране в централната градска част на град Габрово - района на Окръжен
СЪД

||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Инкасиране на суми за ВиК услуги в централната градска част на град Габрово -
района на Окръжен съд

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 21

!|.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 00 0 Валута: ВСШ
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособена позиция)
||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
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.112019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

Продаджителноств месеци: 2 4

Тази,.поръчка подлежи на подновяване:
не

ОгТи”: ие на подновяванията:

"Информацияотносно вариантите
"ат приемани варианти:

Оп Ние на опциите:

Информация относно електронни каталози
те трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

Информация ОТНОСНО СРЕДСТВЗ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Шаименование12Пункт за инкасиране в централната градска част на Обособена позиция
ъГаброво - района на Мол Габрово номер:12

Допълнителни СРУ кодове 2

*СРУ код: 1 7 994 1 () 0 0 ДопълнителенСРУ код: 1 2

|| )Мнсто на изпълнение
5:1 во 3 2 2
място на изпълнение:

Тежест: 21

||.2653Рогнозна стоиност
Сто но т, без да се включва ДДС. 4 0 00 Валута: вещ
(зазрюайковиспоразумения или динамични системиза пакупки- прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособена позиция)
||. ;[ЮЕпродължитепност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

;)3 Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
."

Жури)
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Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (2)

обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14)Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1) Наименование: 2 Пункт за инкасиране в района на ПГ „Д-р Никола Обособенапози.ц-и
: !

Василиади”, град Габрово номер:1 3 Т

||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 9 94 1 00 0 ДопълнителенСРУ код: 1 1

||.2.3) Място на изпълнение ..
код НЦТ5:1в(3322
ОСНОВНО МЯСТО на ИЗПЪЛНЕНИЕ: .

Пункт за инкасиране в района на ПГ „Д-р Никола Василиади", град Габрово 5

||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги и и

указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изисквот за покупка, наемане,“-
атдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)

“

Инкасиране на суми за Вик услуги в района на ПГ „д-р Никола Василиапи” , град
Габрово

„Ш,!

:

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 21

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 00 Валута: ВСШ

(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнознаобща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособена позиция)

||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

Тази поръчкаПОДЛеЖИна Подновяване:

не

описание на ПОДНСЕЯВаНИЯТа:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)

”“

Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

!|.2.11) Информация относно опциите
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Обявление за поръчка - комунални услуги

: 2 Пункт за инкасиране в района на кв . „Тлъчници”, Обособенапозиция
номер: 1 4

5113385) допълнителни СРУ кодове 1

Ще ДопълнителенСРУ код: 1 2

таа инйасиране в района на кв.„Тлъчници”, град Габрово

Тежест: 1“

. ван брой кандидати:
редвиден минимален брой: / Максимален брой: (1)

шар Информа я относно средства от Европейския съюз
0 т -ствената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейскиясъюз:
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не

||.2.14)Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование12Пункт за инкасиране в района на пл. „Белорусия”,
град Габрово
||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 9 94 1 00 0 ДопълнителенСРУ код: 1 2

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1в9322
Основно място на изпълнение:
Пункт за инкасиране в района на пл . „Белорусия”, град Габрово

указване на потребности и изисквания, само за доставки указване дали офертите се изискват за ПОКУПЕПН;нае
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за ВИК услуги в района на пл . „Белорусия” , град Га, рзво

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 10 НЕ

Цена Тежест: 21

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 60 00 Валута: ВСШ

(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за
продължителностна тази обособена позиция)

||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

тази поръчка ПОДЛЕЖИ на ПОДНОВЯЕЗНЕ:

не

Описание на ПОДНОЕЯЕВНИЯТЕ:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениенаоткритт
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (2) -обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||. 2. 12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския същ:
не

||.2.14)Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование12Пункт за инкасиране в района на кв. „Трендафил",
град Габрово
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Обявление за поръчка - комунални услуги

, ,
СРУ кодове 2

„5! 7 9194 1 в 0 0 ДопълнителенСРУ код: 1 2

иране в района на кв.„Трендафил”, град Габрово
!)”:Шевниешгз обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставкиили услуги или

“[:-7 Н! натреаности и изисквания, само 30 доставки УКПЗВОНЕ дали офертите СЕ изискватза покупка, наемане,
“ , лащане но вноски или всякаква комбинацияот тях)

3351 суми за ВиК услуги в района на кв . „Трендафил”, град Габрово

Тежест: 21

. гщчъдгш ?„ без-”(Ща включва ДДС. 60 0 0 Валута: ВСШ:. с ориау ения или динамични системиза пакупки- прогнознаобща максимална стойност за цялата
”тел ост нТтази обособена позиция)

дрма ия относно средства от Европейския съюз
поръ ка 63 във връзка с проект и/или програма финансиран/а със средства от Европейския съюз:

енова е 2Пункт за инкасиране в района на кв. „Гачевци”, Обособенапозиция
номер: 2 7

--иране в района на кв.„Гачевци”, град Габрово

той обЩествената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
а?) л то.-о оти и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискватза покупка, наемане,

И.” по |а555Р05-201Аайо=944091атоое=уйеш 7/21
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отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за Вик услуги в района на кв . „Гачевци“ , град Габрово

11.2. 5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 11

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 000 Валута: ВСШ

(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособена позиция)

1|.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

ТаЗИ Поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на ПОДНОВЯВЗНИЯТЗ:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (1)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14)Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование=2Пункт за инкасиране в района на кв. „Смирненски”, Обособена позиция
град Габрово номер:2 8

||.2. 2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 994 1 0 00 ДопълнителенСРУ код: 1 2

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1136322
Основно място на изпълнение:
Пункт за инкасиране в района на кв . „Смирненски", град Габрово
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Инкасиране на суми за ВИК услуги в района на кв . „Смирненски”, град Габрово
||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите што-Долу

Критерий за качество: 1 2 10 НЕ

Цена Тежест: 11
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*0 0 0 Валута: ВСШ
мични системиза покупки- прогнозна обща максимална стойност за цялата

ми от тази обособена позиция)

а мосно ва антите
- . анти:

и и йосно спи“ ите

дат ПРЕДСТВВЕНИ ПОД Форматана ЕЛЕКТРОННИ каталози ИЛИ да ВКЛЮЧЕЗТ електронен каталог: НЕ

тмосно ср дства от Европейския съюз

2“Пункт за инкасиране в района на кв. „Етъра“, Обособенапозиция
номер: 1 9

„ю. -РУ кодове
., 9 а4 1 0 0 О Допълнителен СРУ код: 1 2

айона на кв.„Етъ а”, г ад Габ овоР Р

ествеиатМпаръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
“”Т"! и изисквания; само за доставки- указване дали офертите се изискватза покупка, наемане,

-”*оски или всякаква комбинация от тях)
иК услуги в района на кв . „Етъра“ , град Габрово

“Тежест: 11

ВСТ
чва дисни0 0 0 валута. вещ
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12.11.2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

не

Описание на ПОДНОЕЯЕЗНИЛТдЗ

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, Финансиран/а със средства от Европеиския съюз:

не

||.2.14)Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование12Пункт за инкасиране в района на кв. „Бичкиня", Обособенапозиция
град Габрово номер. 10

||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: “ 7 9 94 1 0 0 () ДопълнителенСРУ код: | 1

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1в(;322
Основно място на изпълнение:
Пункт за инкасиране в района на кв . „Бичкиня” , град Габрово
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване но потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Инкасиране на суми за ВиК услуги в района на кв . „Бичкиня”, град Габрово

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 21

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 0 Валута: ЕБМ
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялото
продължителностна тази обособена позиция)
||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на ПОДНОЕЯВННИЯТЗ:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (1)
обективни критерии за избор на ограниченброй кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
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12.11 .2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:
НЕ

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейскиясъюз:
не

||.2.14) допълнителна информация:

".2) Описание 1

||.2.1)Наименоваиие=1Пункт за инкасиране в района на кв. „Априлово/*, Обособенапозиция
град Габрово номер: 2 11

||.2.2) допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 99 41 п 0 () ДопълнителенСРУ код: 1 2

||.2.3) Място на изпълнение
кад МНТ5=1всзг2
Основно място на изпълнение:
Пункт за инкасиране в района на кв. „Априлово/”, град Габрово
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставкиили услугиили
указване но потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякакво комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за ВиК услуги в района на кв . „Април-тово” , град Габрово

||.2.5) Критерии за възлагане!
Критериите по-допу

КРИТЕРИЙ за качество: 1 2 10 НЕ

Цена Тежест: 21

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 0 0 О Валута: вом
(за рамкови споразумение или динамични системиза покупки - прогнознаобща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособенипозиции)
".2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

тази поръчкаПОМЕЖИ на подновяване:
не

ОПИСАНИЕ НЕ ПОДНОЕЯВЕНИШ:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очаквам брой кандидати:
или Предвиденминималенброй: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приеманиварианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
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офертите трябва да бъдат представени под формаТа на електронникаталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европеиския съюз:

не

||.2.14) Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование22Пунктове за инкасиране в селата на община Обтобенвпозиция
Габрово, Трявна, Дряново номер:212

|!.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 994 1 () оо ДопълнителенСРУ код: 1 2

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1в[;322
Основно място на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в селата на община Габрово, Трявна, дряново
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за ВиК услуги в пунктове за инкасиране в селата на община
Габрово, Трявна, Дряново

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-Долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 21

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80 00 Валута: век
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цюшпщ
продължителностна тази обособена позиция)

||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

тази поръчка подлежи на Подновяване:

не

Описание на ПОДНОЕЯВЗНИЯТЗ:

||.2.1?) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание На ОПЦИИТЕЗ

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка в във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14) Допълнителна информация:
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12.11.2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

||.2) Описание 1

И.2.1)Ноимеиооание:2Пут-:ктове за инкасиране в град Дряново ОБОСОБеНЗПОЗИЦИЯ Н0М9Р1213

||.2.2)Допълнителни (РУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 9 941 по 0 ДопълнителенСРУ код: 1 1

11.13)Място на изпълнение
код "0751 “ 86322
ОСиовномясто на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в град Дряново
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания: само за доставки - указване дали офертите се изискватза покупка, наемане,отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Инкасиране на суми за Вик услуги в пунктове за инкасиране в град Дряново

И.2.5) Критерии за възлите:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 1 20 НЕ

Цена Тежест: 11

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включваДДС: 8 0 0 О Валута: ВСШ
(за рамкови торозуменил или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителностна този обособена позиция)

|!.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

Тази поръчка подлежи на подновяване:
не

Описание на подновяваниятв:

"1.9, Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (: изключениена открити
процедури! „Очакван брои кандидати:
или Предвиденминималенброй: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограниченброй кандиадти:

12.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приеманиварианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
“Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.И)Допълнителна информация:

по) Описание 1

||.2.1)Наимено-амие:2г:унктове за инкасиране в град Трявна Обособенапозиция номерг114

||.2.2) допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: ! 7 9941 се [; ДопълнителенСРУ код: 1 2

Пд.!) Място на изпълнение
код "НТБ: “ 36322
Основно място на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в град Трявна
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||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количества на строителните работи. доставки или услуги иди
указване На ПОШребНОСГПЦЦ ЦЗЦСКЕПНЦЯ; само за доставки - указване дали офертите СЕ изискват За покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на ВНОСКЦ или всякакво комбинация от ГЛЯХ)

Инкасиране на суми за БИК услуги в пунктове за инкасиране е град Трявна

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ

Цена Тежест: 11

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 800 0 Валута: вещ
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнознаобща максимална стойност зашота
продължителностна тази обособена позиция)

||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

ТЕЗИ ПОРЪЧКЗподлежи на ПОДНОЕЯВЗНЕ:

не

Описание На ПОДНОВЯЕЕНИЯТВ!

||.2,9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (( изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограниченброй кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

1|.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14)Допълнителна информация:

11.2) Описание 1

||.2.1)Наименование11Пунктове за инкасират-те в град Плачковци ОбособенапозицияНОМЕР=215

||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 9 94 1 00 0 ДопълнителенСРУ код: 1 1

||.2.3) Място на изпълнение
кадМНТ5:1вс322
Основно място на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в град Плачковци

||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услугиили
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискватза покупка, наемане.
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за ВиК услуги в пунктове за инкасирзпе в град Плачковци

!!.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите ПС:-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
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Цена Тежест: 2)

н.2.6) Прогнозна стойност
Стойност. без да се включва ддс: 4 00 0 Валута: ВБМ
(за рамкови торазуменияили динамични системи за покупки - прогнознаобща максимална стойност за цялата
продължителностна тази обособена позиция)
|!.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

Тази поръчкаподлежи на подновяване:
не

Описание на подновяванията:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключениена открити
процедури)
Очакван брой юндидати:
или Предвидатминимален брой: / Максимален брой: (1)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

0.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

|1.2.12) Информация отностюелектронни каталози
офертше трябвада бъдат представени под формата на електронни каталози или да включвателектронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация отноою средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14)Допимтлна информация:

||.2) Описание *

||.2.1)Наименовакие=2Пунктозе за инкасиране в град Севлиево ОБОСОБеНВ ПОЗИЦИЯ Н0мер2216

||.2.2) допълнителни СР)! кодове 1

Основен СРУ код: ) 7 9941 00 0 ДопълнителенСРУ код: | 1

||.2.3) Място на напълнени
код мита: ? 36322
Основно място на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в град Севлиево

"1.0 Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на требнштии изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискватза покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Инкасиране насуми за Бик услуги свпунктове за инкасиране в град Севлиево

|!.2.5) Критерии за шлагане:
Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 1 10 нв

Цена Тежест: 1)

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност. без да се включваддс: 8 0 0 0 Валута: век
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителностна тазиобособена позиция)
||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 24

Тази ПОРЪЧКА подтзжи НВ подновяване:

теория/полвината!“5505301Авдо=944091атоае=упеш 15/21



12.11.2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

не

ОПИСВНИЕ на ПОДНОЕЯЕЕНИЯТЗС

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (: изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

1|.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: на

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

||.2.14) Допълнителна информация:

||.2) Описание 1

||.2.1)Наименование52Пунктове за инкасиране в селата на община обособенапозиции номер:2
Севлиево 17

||.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 7 994 1 0 0 0 ДопълнителенСРУ код: 1 1

||.2.3) Място на изпълнение
код МЦТ5:1в(;322
Основно място на изпълнение:
Пунктове за инкасиране в селата на община Севлиево
||.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи. доспювкиили услуги или
указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми за ВИК услуги в пунктове за инкасиране в селата на Община
Севлиево

||.2.5) Критерии за възлагане:
Критериите по-Долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ:

Цена Тежест: 2“

||.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 0 00 Валута: ВСШ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнознаобща максимална стойност за титлата
продължителностна тази обособена позиция)
||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 2 4

тази поръчка ПОДЛЕЖИ на подновяване:
не

Описание на подновяванията:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (: изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминимален брой: / Максимален брой: (1)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
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||.2.10) Информация открито вариантите
Ще бъдат приемани варианти:
не

||.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опитите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
офертите трябва да бъдат представени под Формата на електронни каталози или да включвателектронен каталог: НЕ

"1.13; Информация отноою средства от Европейския съюз
Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейскиясъюз:
не

||.2.14) Допътитолна информация:

!!.2) Описание “

||.2.1) Наименование: 1 Инкасиране на суми посредством Интернет 0500053Нд ПОЗИЦИЯ номер: 2 18

||.2.2) Допълнителни СМ! кодове 2

Основен СИ! код: 1 7994 1 ооо ДопълнителенСРУ код: 1 1

|1.2.3)Място на изпълнение
код МНТБ: | за
Основно място на изпълнение:
България
||.2.4) Описание на общестаената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услугиили
указване на потребностии изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискватза покупка, наемане,
отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинацияот тях)
Инкасиране на суми посредством Интернет
11.15) Критерии за възлагане:
Критериите кто-долу

Критерий за качество: . 1 10 НЕ

Цена Тежест: 11

||.2.Б)Прогноаиастойност
Стойност. без да се включваддс: 80 0 00 Валута: вен
(за рамкови споразумения или динамични системиза покупки - прогнознаобща максимална стойност за цялата
продължителностна тазиобособена позиция)
||.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителноств месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подювяване:
не

Описание на подновяванията:

||.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (: изключениена открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиденминималенброй: ! Максимален брой: (2)
обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

||.2. 10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приеманиварианти:
не

||.1.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

||.2.12) Информация относно електронни каталози
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[
!

офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

||.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз -Общественатапоръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европеискив съюз:
не

||.2.14)Допълнителна информация:

Раздел "|: Правна, икономическа,финансова и техническа информация

Ш.1) Условия за участие

|||.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка: вписването в
професионални или търговски регистри
СПИСЪК И КРЕТКО описание на условията:
в настоящата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл .

10, ал. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и изискванията, и условията на
Възложителя описани в Решението за откриване на процедурата, обявлението и
документацията за участие.
|||.1.2) Икономически и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано а документациятаза обществената поръчка: НЕ.
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не се изисква
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

|||.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документациятаза общественатапоръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, сходни или идентични с
предмета на поръчката.
Изискванеминимално/ни ниво/а:2
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, сходни или идентични с
предмета на поръчката за период от три години от датата на подаване на заявлението
(офертата) .

|||.1.4) обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1

от Закона за обществени поръчки и изискванията и условията на Възложителя описани в
Решението за откриване на поръчката, обявлението и документацията за участие.
|||.1.5) Информация относно запазени поръчки 1

Поръчката е запазена за защитенипредприятия и икономическиоператори, насочени към социална и професионалнаинтеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойноположение: НЕ
Изпълнениетона поръчкатае ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работниместа: НЕ

1||.1.6) Изискуеми депозити и гаранции 11

|||.1.7) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащанията по договора се извършват със собствени средства на възложителя, в срок от
10 дни от датата на представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура и приема-
предавателен протокол (месечна справка) с посочени точни данни за начина на
формиране на сумата
|||.1.8) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчки! 2:

|||.2) Условия във връзка с поръчката 2

|||.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненитона поръчкатае ограниченодо определена професия: НЕ
Позоваванена приложиматазаконова, подзаконоваили административнаразпоредба:

|||.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

|||.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификациина персонала, който отговаря за изпълнениетона поръчката:
НЕ

Раздел |У:Процедура
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|У.1) Описание

, |У.1.1)Видпроцедурд:

,. - , Публично състоящо

:.
*

5 “1.1.3) Информация отнето рамково спораамение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхващасключванетона рамково споразумение: НЕ

,:4 Предвиденмаксимален брой участници в рамковотоспоразумение: 2
е. :" В случай на рамоаи споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителностнадвишаваосем години:

Тази общественапоръчка обхващасъздаването на динамична система за покупки: НЕ.
“ “ Динамичнатасистема за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ.

|У.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапнапроцедура за постепеннонамаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

|У.1.6) Информация оттоосно електронния търг
““ Ще се използваелектронен търг: НЕ
:. . Допълнителнаинформацияотносноишнтронния търг:

.„7 “М .8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (ЕРА)

Общественатапоръчка попада в обхвата на Споразумениетоза държавни поръчки:
не

; : !?.2) Административна информация

|У.2. 1) Предното публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в 08 на ЕС:
(Едно от следните:Периодичнииндикативни обявления - комуналниуслуги; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението :: РОП:

: : , |У.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 05/12/20 1 9 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:00 (чч:мм)

19.13) Прогнознадата на изпращат на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

„ Дата:

: . “ЛА) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 ВС

3

.
|У.2.6) Минимален срок, през който оферентъте обвързан от офертата

,
7

Офертата трябвада бъде завидна до:
,. или Продължителноств месеци: 6

(от датата. която е посочена за дата на получаванена офертата)

“1.2.1) Условия за отваряне на офертите

Дата: 06/12/2019 (дд/мм!гггг) Местно време: 10 : 30 (чч:мм)
Място:
Административната сграда на "В и К" ООД е град Габрово, бул."Трети март" Н! 6.
Информацияопасно упълномощенителица и процедуратана отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват

*? УЧЕСТНШТе В процедурата ИЛИ ТЕХНИ УПЪЛНОМОЩеНИ представители, както И представители
=“ на средствата за масово осведомяване.

Раздел И: допълнителна информация

. УМ) Информация относно периодичното възлагане
:
,

| |
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Това представялява периодичноповтарящасе поръчка:
не

Прогноани срокове за публикуванетона следващи обявления:

У|.2) Информация относно електронното възлагане

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

У|.3) Допълнителна информация 2

У|.4) Процедури по обжалване

У|.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименоваНИЕ: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша Н! 18

Град: София Пощенски Кад: 1 000 Държава: България
Телефон: +359 29884070Електроннапоща: срсаотптесрс . 139

Интернетадрес (ит.) остр: Цикли. срс .ьч Факс: +359 29807315

У|.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код:

ЕЛЕКТРОННЗпоща:

Интернет адрес: (им)

У|.4.3) Подаване на жалби
Точна информацияотносно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Според чл . 1 97 , ал . 1 , т . 4 от Закона за обществените поръчки, крайният срок за
обжалване е десетдневен, считано от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

У|.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 1

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (ит.) Факс:

У|.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12 / 1 1 /2 0 1 9 (дд/мм/гггг)

Възлагащцят орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички ПриЛОЖЦМЦ ЗПКОНЦ

1 моля, повторете, колкотопъти е необходимо
е приложимите случаи
моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
ако тази информация е известна
моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателно процедура
доколкото информацията е вече известна
задължителни информация, която не се публикува
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информация по избор
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2019 г. Обявление за поръчка - комунални услуги

вал; пределнитетази информация само ако обявлението е за предварителна информация
ади, представянетази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
а ако обявлението се нанася да квалификационна система
,предатвете тази ЦЩМПЦНПтук или В поканата за потвърждаванена интерес, ЕКО обявлението е покана за УЧПСПТЦЕ Е

- . „евателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
им, Пдедспювете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне. ако обявлениетое
:”“пназа участие !! състезателна процедура

ааа е за предварително информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
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