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Услуги - 23945-2020
17/01/2020 S12 Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за
участие в състезателна процедура - Не е приложимо
I. II. IV. VI.

България-Добрич: Пътни транспортни услуги
2020/S 012-023945
Обявление за предварителна информация
Настоящото обявление е само за предварителна информация
Услуги
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Община град Добрич
Национален регистрационен номер: 000852932
Пощенски адрес: ул. „България“ № 12
Град: Добрич
код NUTS: BG332
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Петър Енев, Николай Великов, Велина Трифонова
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Телефон: +359 58600050
Факс: +359 58600166

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg
Адрес на профила на купувача: http://egateway.dobrich.bg/procurement/list/92e4
4767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f
I.3)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Комуникация

I.4)

Вид на възлагащия орган

I.5)

Основна дейност

I.2)

Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/
места за контакт
Регионален или местен орган
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Извършване на обществен превоз на пътници от общинско търговско дружество
„Градски транспорт Добрич“ ЕООД

II.1.2)

Основен CPV код

II.1.3)

Вид на поръчка

II.1.4)

Кратко описание:

60100000
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В изпълнение на решение на Общински съвет град Добрич № 2-3/26.11.2019 г. и
във връзка с реализацията на проект „Развитие на интегрирана система на
градския транспорт на Добрич“, който включва закупуване и въвеждане в
експлоатация на електробусни линии на територията на община град Добрич,
Община град Добрич възнамерява да сключи допълнително споразумение към
договора за обществен превоз на пътници с общинско търговско дружество
„Градски транспорт Добрич“ ЕООД за новоизградените електробусни линии с №
124, № 233 и № 201. Допълнителното споразумение има за цел да замени старите
превозни средства с новозакупените електробуси, както и да се гарантира
спазването на Регламент (EO) № 1370/2007 и националното законодателство,
включително контрол върху компенсациите и избягване на свръхкомпенсиране.
Общият годишен пробег по планираните електробусни линии се очаква да бъде
около 327 040 км.
II.1.5)
II.1.6)

Прогнозна обща стойност
Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2.2)

Описание
Наименование:
Допълнителни CPV кодове

II.2.3)

Място на изпълнение

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:

II.2.14)

Допълнителна информация
Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:

II.2)
II.2.1)

II.3)

60100000

код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
гр. Добрич — електробусни линии с № 124; 233; 201
Във връзка с предстоящо реализиране на проект „Развитие на интегрирана
система на градския транспорт на Добрич“ и изграждането на електробусни
линии с № 124, № 233 и № 201 ще се извърши изменение на сключен договор за
обществен превоз на пътници между Община град Добрич и общинско търговско
дружество „Градски транспорт Добрич“ ЕООД с цел реализиране на проекта по
визираните линии.

14/01/2021

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/01/2020
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