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България-Добрич: Услуги на обществения пътен транспорт
2020/S 012-023947
Обявление за предварителна информация
Настоящото обявление е само за предварителна информация
Услуги

∙ RSS емисии

 Вход



Услуги - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е

ЕС

Моят TED



Правно основание:
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Директива 2014/24/ЕС

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

∙ Настройки

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

∙ Link to TED subsets in CSV formats
∙ Link to Public Procurement Scoreboard

∙ Новини за сайта

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg
Адрес на профила на купувача: http://egateway.dobrich.bg/procurement/list/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f

e-Certis

I.3)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Комуникация

ESPD

I.4)

Вид на възлагащия орган

European Single Procurement Document

I.5)

Основна дейност

I.2)

Информация за удостоверенията, изисквани при възл
агане на обществени поръчки в ЕС

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:

Пряко възлагане за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на град Добрич на
„Градски транспорт Добрич“ ЕООД, град Добрич

II.1.2)

Основен CPV код

II.1.3)

Вид на поръчка

II.1.4)

Кратко описание:

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Информация относно обособените позиции

II.1.6)

60112000
Услуги

В изпълнение на решение на Общински съвет град Добрич № 2-3 / 26.11.2019 г. Община град Добрич възнамерява да
възложи пряко извършване на обществен превоз на пътници на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич във връзка
с чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 година относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.3.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

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)

60112000

код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:
град Добрич

В изпълнение на решение на Общински съвет град Добрич № 2-3/26.11.2019 г. Община град Добрич възнамерява да
възложи пряко извършване на обществен превоз на пътници на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич във връзка
с чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на съвета от 23.10.2007 година относно
обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15.3.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

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

Други сайтове, поддържани от Службата за публикации

Практическа информация

Eur-LEX
Публикации на ЕС
Портал за свободно достъпни данни на ЕС

Помощ
За контакти

Последна актуализация: 17/01/2020

Карта на сайта

EU Whoiswho
CORDIS
Портал на Службата за публикации на ЕС
За TED

Помощ

Правна информация

Бисквитки

За контакти

Информация за удостоверенията, изисква
ни при възлагане на обществени поръчки
в ЕС
Нагоре

ISSN 2529-5705

