
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД 24-78   от 05/09/2013 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: ________

Изходящ номер: ________________________________ от дата ________

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Община Велико Търново

Адрес
пл. "Майка България" № 2

Град Пощенски код Държава
Велико Търново 5000 България

За контакти Телефон
Отдел "Обществени поръчки", 
Отдел "Околна среда"

062 619229; 062 619231; 062 
619503

Лице за контакт
Теодора Минкова - Началник на отдел ОП, Даниела Дойнова - Старши 
експерт в отдел ОП, Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на 
отдел ОС

Електронна поща Факс
mop_vt@abv.bg 062 619251

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.veliko-tarnovo.bg
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Адрес на профила на купувача:
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа 
инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за 
дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, 
пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос 
на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и 
съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо 
за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. 
Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК 
(FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга).

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново” за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна 
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програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”. В предмета 
на поръчката са включени следните дейности: Получаване на всички 
становища и разрешения, необходими за неговата работа съгласно 
българското законодателство. Актуализация на разработения План 
за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект 
по организация и изпълнение на строителството 
(РПОИС).Законосъобразно, качествено и срочно започване, 
изпълнение и завършване на строителството, включително доставка 
на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви 
услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в 
съответствие с техническите спецификации и инвестиционните 
проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други 
действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК 
(FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на 
Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 
1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна 
среда 2007-2013г.". Изготвяне на екзекутивна документация и 
кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона 
за кадастъра и имотния регистър. Проби при завършване на 
строително - монтажните работи. Съдействие в процеса на 
въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на 
Разрешение за ползване. Отстраняване на всички констатиране 
дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на 
гаранционния срок. Гаранционно обслужване до изтичане 
гаранционния срок. Изпълнение на административните изисквания 
съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна 
програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  

обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45232400

Доп. предмети 45231300

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

УНП: 9ec834fb-5822-4e23-ae6d-14dc27e03278 3



Партида: 00073 РЕШЕНИЕ (версия 4)

III.1) Процедурата е открита с решение

Номер: РД 24-72   от 22/08/2013 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2013-556758

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S164-284973 от 24/08/2013 дд/мм/гггг

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00073-2013-

0040(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  

556758 

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 22/08/2013 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  

коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  

оригиналното обявление)

V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  

първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)

В оригиналното обявление

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  

направете справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  

документация за участие)

V.3)

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
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Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

ІІ.2.1)

Общо количество или  

обем

Количеството и обемът на  

поръчката са съгласно  

приложена в документацията  

количествена сметка.

Изграждане на довеждащ  

водопровод до площадка №5  

чрез продължение на уличен  

водопровод в село Шереметя с  

обща дължина 1 670.50 м,  

което включва изкопни  

работи, полагане на тръби,  

изпитване на тръбопроводи и  

обратно засипване.

Изграждане на отвеждащ  

колектор за дъждовни води от  

СШ в югоизточния край на  

площадка №5 до  

водоприемник – река без име   

– водно тяло BG1YN307R027  

в поречието на р.Янтра, с  

обща дължина извън  

площадката - 477.50 м., което  

включва изкопни работи,  

полагане на тръби, изграждане  

на ревизионни шахти,  

бетоново заустване, изпитване  

на тръбопроводи  и обратно  

засипване.    

Изграждане на външното  

електрозахранване – кабелни 

линии 20 кV, за основно  

електрозахранване от СРСт  

№5 по отклонението за  

трафопост “Асвалтова база”  

20/0,4 кV на електропровод  

“Шереметя” 20 кV от  

Подстанция “Велико Търново”  

110/20/10 кV до Площадка  

№5, и резервно  

електрозахранване от  

електропровод “Енчо Стайков  

1” 20 кV от подстанция “Горна  

Оряховица” 110/20 кV, чрез  

изграждане на нов СРСт в оста  

на електропровода, до  

площадка №5, с обща  

дължина от 3 750 м., което  

включва изкопни работи,  

полагане на тръбоканална  

мрежа, изтегляне на кабели в  

положени тръби, обратно  

засипване.  

Изграждане на пътна връзка  

на Площадка № 5  със  

съществуващ път от  
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общинската пътна мрежа с.  

Шереметя – с. Драгижево  

посредством едностранно  

пътно кръстовище. Дължината  

на участъка по девствен терен,  

считано от едностранното  

кръстовище на  

съществуващия път до входа  

на площадката възлиза на  

133,62 м (без забавителния,  

респ.ускорителен шлюзове  

преди отклонението).  

Изграждането включва  

изкопни и насипни работи за  

подготовка на трасето,  

изграждане на носещи  

пластове, асфалтови работи и  

мероприятия по организация  

на движението.

Изграждане на съобщителна  

връзка – кабелно захранване  

за пренос на цифрови данни  

на площадка №5 от  

съществуващ съобщителен  

кабел за пренасяне на цифрови  

данни с обща дължина на  

съобщителното кабелно трасе  

- 648 м., което включва  

изкопни работи, полагане на  

тръбоканална мрежа,  

изтегляне на кабели в  

положени тръби, обратно  

засипване.  

ІІІ.1.1)

Изискуеми депозити и  

гаранции

Размер и условие за участие в  

процедурата е парична сума в  

размер 9150 (девет хиляди сто  

и петдесет) лв,внесена по  

б.сметка на Община  

В.Търново IBAN BG  

97SOMB91303324758001 BIC  

Code SOMBBGSF, Общинска  

банка АД - ФЦ В.Търново или  

представена като банкова  

гаранция за същия размер.

Размер и условие за участие в  

процедурата е парична сума в  

размер 9000 (девет хиляди)  

лв,внесена по б.сметка на  

Община В.Търново IBAN BG  

97SOMB91303324758001 BIC  

Code SOMBBGSF, Общинска  

банка АД - ФЦ В.Търново или  

представена като банкова  

гаранция за същия размер.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  

приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  

променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията  

за участие

04/10/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

10/10/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

ІV.3.3) Срок за достъп до документи 24/09/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

30/09/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите 11/10/2013 дд/мм/гггг 15/10/2013 дд/мм/гггг
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13:00 (час) 13:00 (час)

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  

случаи)

Номер и наименование на  

полето, което ще се допълва  

(частта от текста, която трябва  

да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 05/09/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново

УНП: 9ec834fb-5822-4e23-ae6d-14dc27e03278 7


