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Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634
Община Велико Търново, град Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова,
Русанка  Александрова,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  229;  062619  251,  E-mail:
E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251
Място/места за контакт: град Велико Търново, пл. Майка България № 2
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-turnovo.bg..
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.
Електронен достъп до информация: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/362/.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
„Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти – брегозащитни мероприятия и почистване реки на
територията на Община Велико Търново”

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място
на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено
планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски
услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите:
град Велико Търново,
Код NUTS: BG321

II.1.2)

Информация относно рамковото споразумениеII.1.3)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изготвяне на инвестиционни проекти съгласно изискванията на ЗУТ, Закон за водите, Наредба № 3

ІІ.1.4)
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

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 техническата инфраструктура, отнасящи си до проектите.Съдържанието и обхвата на
инвест.  проекти са  описани подробно в техническата спецификация,  която е неразделна част от
документацията.Обществената поръчка включва следните обекти - „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.
Общ терминологичен речник (CPV)
71320000, 71311000

Описание:
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
88000 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Ценови критерий – П1. Оценява се предложената цена за поръчката в лева; тежест: 30
Критерий: Срок за изпълнение – П2. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на
проектирането в обхвата на поръчката; тежест: 10
Критерий: Методология за изпълнение– П3; П3 = А + Б,Където: "А" е "Организация на работа", а
"Б" е "Управление на риска" съгласно методика за оценка; тежест: 60

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 237 - 430662 от 08.12.2015 г. 

Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
Дата на решението за възлагане на поръчката
14.06.2016 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
4
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката
„ЛТ Консулт” ЕООД ЕИК:131419563, ул. „Позитано” № 136А, ет. 5, ап. 25, Република България
1309, София, Тел.: 024219 163, E-mail: lt_co@abv.bg, Факс: 024219 163

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 89583.33 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 88000 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 88000 BGN без ДДС
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз
НЕ
Процедури по обжалванеVI.3)
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
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
27.07.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и
за членовете на обединението
- „Стройексперт - инженеринг” ЕООД с ЕИК: 130995143 -„ЛТ Консулт” ЕООД с ЕИК: 131419563
-„Фичето” ЕООД с ЕИК: 107596244 - „РОСА” ООД с ЕИК: 040009996

VI.5)
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