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България-Велико Търново: Услуги по почистване и хигиенизиране
2021/S 093-244411

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Териториално поделение на Национален осигурителен институт — Велико 
Търново
Национален регистрационен номер: 1210825210062
Пощенски адрес: пл. „Център“ № 2
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Даниела Монова Тодорова
Електронна поща: daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg 
Телефон:  +359 62613401
Факс:  +359 62613440
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.noi.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20620

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност: държавно обществено осигуряване

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

II.1.1) Наименование:
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Велико Търново и 
прилежащи площи.
Референтен номер: 04-2021-1015-04-45

II.1.2) Основен CPV код
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:

14/05/2021 S93
https://ted.europa.eu/TED

1 / 3

mailto:daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg
www.noi.bg
https://app.eop.bg/buyer/20620


ОВ/S S93
14/05/2021
244411-2021-BG

2 / 3

Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на 
помещения в административните сгради и прилежащите площи на ТП на НОИ — Велико Търново. 
Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника 
при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в Техническата спецификация от 
документацията за участие.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
90911000 Услуги, свързани с почистването на жилищни и други сгради и прозорци

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на 
помещения в административните сгради и прилежащите площи на ТП на НОИ – Велико Търново. 
Изпълнителят ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника 
при спазване на условията, изискванията и обема, посочени в техническата спецификация от 
документацията за участие.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

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

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2021/S 055-138090

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за 
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
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Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Обществената поръчка е прекратена на основание чл. 22, ал. 2, т. 8 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 от 
Закона за обществени поръчки (ЗОП).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg 
Телефон:  +359 29356113
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Актове, действия и редът за обжалване са предвидени в чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/05/2021
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