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I. II. IV.

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Русанка Александрова,

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062

619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/209/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган
I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП
ІI.1)

Обект на поръчкатаII.2)

Услуги

Процедурата е открита с решение

№: 24-2 от 26.01.2015 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2015-0002
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на инвестиционни проекти съгласно изискванията на ЗУТ, Закон за пътищата, Наредба №

3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и на въздействието върху

тях, Наредба № 4 за  обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други

действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в

областта  на  пътищата,  съоръженията  и  техническата  инфраструктура,  отнасящи  си  до

проектите.Съдържанието и обхвата на инвест. проекти са описани подробно по ОП в техническата

спецификация, която е неразделна част от документацията.Обществената поръчка включва 4ОП:ОП

№1–„Свлачища”, включва следните обекти на проектиране: 1.Обект на проектиране: Укрепване на

свлачище на общински път VTR 1010 ” /път І-5/-жп гара Дебелец - кв.”Чолаковци” (гр.В.Търново)”

при км 0+550 в землището на гр.Дебелец и възстановяване на общинския път VTR 1010 в района на

свлачището..  2. Обект на  проектиране: Укрепване  на  свлачищната  деформация на  общински  път

VTR 2016 ”/път ІІ-55/ - с.Нацовци- с.Малчовци - с.Големаните  - с.Плаково” при км 2+600 в село

Малчовци.;3.Обект  на  проектиране:  Укрепване  на  свлачищната  деформация  на  общински  път

”с.Райковци  -  с.Цепераните”  при  село  Цепераните.Описание  съгласно  приложение  Б  от

ІI.6)
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

обявлението..ОП № 2- „Пътища и пътни съоръжения”, включва следните обекти на проектиране:1.

Обект на проектиране:Пътен тръбен водосток разположен на общински път VTR 3017 ”път ІІ-55 -

с.Радковци”,  както  и  пътния  участък  в  неговия  обхват.  2.Обект на  проектиране: Пътен  водосток

разположен на общинския път VTR 2016 ”/ път ІІ-55 – с.Големаните – с.Плаково - / път ІІІ-551/” при

км 4+500, както и пътния участък в неговия обхват. 3. Обект на проектиране: Общински път VTR

”път ІІ-55 - с.Габровци”;4.Обект на проектиране: Пешеходен мост над река Еньовица за вилна зона

с.Габровци в кметство Габровци и подходите към мостовото съоръжение;5. Обект на проектиране:

Общински  път  ”с.Райковци  -  с.Цепераните”  с  дължина  3,000  км.;6.  Обект  на  проектиране:

Общински път VTR 3023 ”с.Габровци - с.Шодековци” от км 4+800 до км 7+300:Рехабилитация на

общинския път - пътна настилка, отводняване и ел. огради;Възстановяване и реконструкция на 4 бр.

водостока.Общински  път  VTR  3023  ”с.Шодековци–с.Горен  Еневец”  от  км  7+300  до  км

9+900:Възстановяване и реконструкция на 2 бр. водостока.;7. Обект на проектиране: Общински път

VTR 3023 ”път ІІ-55- с.Габровци” от км 1+100 до  км 4+100, с  дължина  на  пътния участък-3,000

км.;8.Обект  на  проектиране:Изграждане  на  подпорни  стени  за  укрепване  насипа  и  пътната

конструкция  на  улица  в  с.Габровци,  в  участък  с  дължина  около  100  м.;  Описание  съгласно

приложение Б от обявлението.ОП№3„Мостове”, включва следните обекти на проектиране:1.Обект

на проектиране: пешеходен мост над р.Белица с пешеходни подходи за Килифаревския манастир.;

2.Обект на  проектиране: възстановяване  на  каменен  сводов  мост над  р.Белица  в  гр.Дебелец.;  3.

Обект на  проектиране: възстановяване  на  5 бр. пешеходни  моста  и  1 бр. стоманобетонов мост (с

автомобилно  движение)  над  дерета  в  с.Миндя:;  4.  Обект  на  проектиране:  възстановяване  на

стоманобетонов мост над р.Веселина и улица ”Десета” ( в подходите към моста ) в село Къпиново.

5. Обект на проектиране: възстановяване на пешеходен стоманобетонов мост над река Еньовица -

от  общинския  път  VTR  3023”път  ІІ-55-с.Габровци”  за  махала  Пъровци.  Описание  съгласно

приложение  Б  от  обявлението.  ОП  №  4  „Брегозащитни  мероприятия  и  почистване  на  реки”,

включва  следните  обекти  на  проектиране:1.Обект на  проектиране: Брегозащитни  мероприятия на

бряг  на  река  Белица  в района  на  Килифаревския манастир. 2.Обект на  проектиране: Почистване

наноси и дървета. Описание съгласно приложение Б от обявлението.

Номер на договора: 3 от 12.06.2015 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ІII.2)

Изпълнител по договора

„ШЕЙП  КОНСЕПТ-  АРХИТЕКТУРНА  АСОЦИАЦИЯ” ООД,  ИЗПЪЛНИТЕЛ,  с  ЕИК: 160117532,

област  Пловдив,  Община  Пловдив,  град  Пловдив  ПК  4000,  район  Централен,  ул.  „Стоян

Михайловски”, № 26, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 0885 463523, E-mail: office@shape-

concept.com

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.4)

Предмет на договора

Изпълнение  на  обособена  позиция №  2 „Пътища  и  пътни съоръжения” от обществена  поръчка  с

предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти свлачища, пътища и пътни съоръжения,

мостове, брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на община Велико Търново”

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Срок в дни

Съдържание на документ 12.2.2016 г. 15:33

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=713342&new... 2 от 3



РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

60

Стойност посочена в договора

81670 BGN без ДДС
ІII.7)

Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ
III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване/прекратяване

08.02.2016 г. 
ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

НЕ
ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок

ДА
ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА
ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

81670 BGN без ДДС
ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ
ІV.7)

Срокът в ІІІ.6 от настоящата информация е в работни дни.

12.02.2016 г. 

Трите имена: За Кмет на Община Велико Търново: Ганчо Петков Карабаджаков (Съгласно Заповед
№ РД 22-373/10.02.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново)

Длъжност: Зам. кмет „Култура, образование и социални дейности” в Община Велико Търново
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