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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-31 от 18.08.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  Община  Велико  Търново,  пл.Майка  България  №2,  За:  Зорница

Миладинова - Кънчева - ръководител на проекта, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619503,

E-mail: mop_vt@abv.bg,, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: отдел ООС - община Велико Търново

Интернет адрес/и:

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

na-kupuvacha..

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/336..

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

Обект на поръчкатаII.1)

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор  на  оператор  за  експлоатация  и  стопанисване  на  Регионална  система  за  управление  на

отпадъците  в регион  Велико Търново  за  общините  Велико  Търново, Горна  Оряховица, Лясковец,

Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за

предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране

II.2)

Кратко описание на поръчката

Основните  дейности,  включени  в  обхвата  на  поръчката  включват:  1.  Приемане  на  отпадъци  по

кодове, съгласно КР за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Велико Търново, Горна

Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. 2. Предварително третиране чрез сепариране

на  отпадъци,  съгласно  КР  –  сепариране  на  неопасни  отпадъци,  отделяне  на  рециклируеми

отпадъчни  материали  (стъкло, метали,  пластмаси, хартия  и  картон);  3. Отделяне  и  изпращане  за

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

оползотворяване  на  модифицирано  гориво  от  отпадъци  /RDF/  4.  Оползотворяване  чрез

компостиране  на  зелени  отпадъци  в  инсталация  (малки  компостни  тунели)  за  компостиране  на

„зелени“  отпадъци;  5.  Оползотворяване  чрез  компостиране  на  хранителни  и  биорзградими

отпадъци,  отделени  в  процеса  на  сепариране  в  инсталация  (големи  компостни  тунели).  6.

Депониране  на  отпадъци  в  клетка  №  1  (нова),  при  спазване  на  съответната  технология  от

технически проект за изграждане на „Регионална система за управление на отпадъците  в регион

Велико  Търново  и  на  условията  по  КР.  7.  Временно  съхраняване  на  опасни  отпадъци,  съгласно

условията на КР, на компост и рециклируеми отпадъчни материали; 8. Извършване на мониторинг,

съобразно  условията  на  КР.  9.  Водене  на  отчетност  и  докладване  съгласно  Наредба  №  1  от

04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците,

както  и  реда  за  водене  на  публични  регистри;  водене  на  отчетност  за  количествата  на

рециклируемите  отпадъчни  материали,  образувани  на  площадката  и  предадени  за  рециклиране,

както и за количествата на компоста; документиране и докладване съгласно КР. 10. Стопанисване

на  сградите,  конструкциите,  инсталациите,  съоръженията,  елементите  на  техническата

инфраструктура  и  мобилното  експлоатационно  оборудване,  по  начин,  който  гарантира

техническата  им  изправност,  съобразно  предвидения  за  тях  режим  на  работа,  безопасното  им

функциониране,  както  и  опазване  на  здравето  и  безопасността  на  работещите  в  РСУО;  11.

Заплащане  на  консумираната  електроенергия  на  РСУО,  таксата  за  водоползване,  горива  и  други

консумативи  и  материали,  обезпечаващи  функционирането  на  РСУО.  12.  Извършване  на

строително-монтажни дейности, осигуряващи безпроблемната експлоатация на клетка № 1 (нова);

13.  Охрана  на  всички  сгради,  конструкции,  инсталации,  съоръжения,  елементи  на  техническата

инфраструктура  и  мобилно  експлоатационно  оборудване,  включени  в  РСУО,  в  т.ч.  денонощно

физическо  наблюдение  и  постоянна  телефонна  връзка  за  известяване  за  евентуални  пожари  или

други  инциденти  в района  на  РСУО. 14. Изпълняване  на  други  дейности  и  мерки, обезпечаващи

нормалната  експлоатация  и  стопанисване  на  обекта,  подробно  описани  в  Техническата

спецификация и КР.

Общ терминологичен речник (CPV)

90530000, 90510000, 90500000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци

Отстраняване и третиране на битови отпадъци

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-24 от 06.07.2015 г. 
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2015-675918

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 132 - 243643 от 11.07.2015 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-18III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчкиIII.4.3)
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ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

обявление за поръчка

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

675918

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

06.07.2015 г. 

III.5)

Чл. 27а, ал. 8, т. 1 от ЗОП

Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.1)

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.2)

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

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

21/08/2015 16:00

Да се чете:

28/08/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:

21/08/2015 18:00

Да се чете:

28/08/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:

26/08/2015 10:00

Да се чете:

31/08/2015 11:00

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.1)

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

Мотиви:  Основание  за  издаване  на  настоящото  решение  е  постъпило  искане  с  вх.  №  5300-

4999/12.08.2015г. за удължаване срока за получаване на оферти и цели осигуряване на достатъчен

срок за изготвяне на офертите, съобразен със сложността на поръчката и с времето, необходимо на

участниците за изготвяне им.Осигуряване на по- голям срок за получаване на оферти ще осигури

възможност за по- голямо участие и получаване на по- голям брой конкурентни оферти и спазване

на принципите на чл. 2 от Закона за обществените поръчки за публичност, прозрачност, свободна и
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VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

лоялна конкуренция.

18.08.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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