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Сертифицирана по 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Г-Н/Г-ЖО УПРАВИТЕЛ, 

Уведомяваме Ви, че след проведено заседание за избор на изпълнител чрез публична 
покана на Кмета на Община Велико Търново под № ID 9007809 в РОП за „Изготвяне на 
работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и 
достъпна градска среда" по ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. на следните 
обекти: 
1. Парк „Марио поле - обновяване на площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда 
и поливна система. 
2. Парк „Руски гробища" - изграждане на улично осветление, поливна система, ограда. 
3. Парк „Никола Габровски" - спортна площадка, ограда и поливна система и ремонт 
на съществуваща тоалетна с външно ВиК. 
4. Парк „Акация" - поливна система. 
5. Парк „Бузлуджа" - алейна мрежа и поливна система. 
6. Благоустрояване на парково пространство пред ДКС „Васил Левски". 
7. Довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 (ограда). 
8. Благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Бузлуджа", комисията 
констатира: 

Съгласно Публичната покана, раздел III т. 6, участниците задължително представят 
техническо предложение за изпълнение на поръчката под формата на обяснителна 
записка, като посочват информация относно: 
- пълна и детайлно описана организация на изпълнението с посочен обхват на дейностите; 
разпределение на човешките ресурси по видове работи; разпределение на отговорностите на 
членовете на екипа по видове работи; мерки за взаимодействие с възложителя; основни 
нормативни изисквания, приложими към предмета на поръчката, възможни рискове. 
Обхватът на дейностите трябва да включва всички обекти и проектни части, съгласно Раздел 
III „Количество и обем". 

В представеното задание е допусната техническа грешка, а именно не са обхванати 
всички части, с цел изготвянето на пълна проектна документация за всеки отделен обект, така 
също и не са обявени всички необходими специалисти, като: ландшафтен архитект и инженер 
геодезист. 

В тази връзка, и така направената и публикувана Публична покана, също не посочва 
всички проектни части в раздел III „Количество и обем" и необходимите минимални 
изисквания за доказване на технически възможности и квалификация, които трябва да се 
съобразят за всеки обект при изготвянето на предложенията за изпълнение към офертите. 
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Изложените обстоятелства налагат прекратяването на процедурата, открита чрез 
публична покана с предмет: „Изготвяне на работни проекти, във с цел кандидатстване на 
Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда" по ОП „Регионално 
развитие" 2007 - 2013 г. на следните обекти: 
1. Парк „Марно поле - обновяване на площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда 
и поливна система. 
2. Парк „Руски гробища" - изграждане на улично осветление, поливна система, ограда. 
3. Изграждане на паркинг в района на църквата „Св. 40 мъченици". 
4. Парк „Никола Габровски" - спортна площадка, ограда и поливна система. 
5. Парк „Акация" - поливна система. 
6. Парк „Бузлуджа" - алейна мрежа и поливна система. 
7. Благоустрояване на парково пространство пред ДКС „Васил Левски". 
8. Довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 (ограда). 
9. Благоустрояване на между блокови пространства в кв. „Бузлуджа". 


