
П артида РЕШ ЕН И Е ЗА О ТКРИ ВА Н Е НА  ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba г аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aon.ha

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
[3 Решение за публикуване
| |осъществен предварителен контрол  ______
ИН на регистрационната форма от ССИ
20i70ii9-00Q73-00i4(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)_____________________________________

АОПV

Номер и дата на становището i -ви етап: дд/мм/гггг

Решение номер: РД 24-11 От дата: 10/02/2017 дд/мм/гггг_______________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________________
Деловодна информация
Партида на възложителя:________
Поделение:_______
Изходящ номер:     от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен 

. Г~1 Секторен__________________
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Кмет на Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Цанко Бояджиев, Александър Колев 062619 512; 062619 251
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 062619 251
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/4 5 6
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
ЦМинистерство или друг държавен орган, □Публичноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

^Регионален или местен орган ПДруг тип:
П  Регионална или местна агенция/служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
^Обществени услуги □Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
□Отбрана □Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □Отдих, култура и вероизповедание
П О  кол на среда ПОбразование

У Н П : 7fe7df2b-ca8b-462d-b5ea-Bc6c61 d2608

mailto:pk@aop.ba
http://www.aon.ha
mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na


Партида РЕШ ЕН И Е ЗА ОТКРИ ВА Н Е НА  П РО Ц ЕД УРА  (версия 6)

□Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване ______________

□Друга дейност:

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 
□Газ и топлинка енергия 
□Електроенергия 
□Водоснабдяване
□Транспортни услуги__________

□  Пощенски услуги 
□Експлоатация на географска област 
□Друга дейност:______________

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
^ О ткр и вам  процедура

^ з а  възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

| |Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност д а □  j j e

II.i) Вид на процедурата________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
П О ткрита процедура
□  Ограничена процедура
| |Състезателна процедура с договаряне 
| |Състезателен диалог 
□ П артн ьор ство за иновации 
□ Д оговар ян е без предварително обявяване 
□ К о н к у р с  за проект 
^ П уб л и ч н о  състезание
I | Пряко договаряне___________________________ _____________ _________________

(попълва се от секторен възложител)
□ О тк р и та  процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура
□ Д оговар я н е с предварителна покана за участие 
□ С ъ стезателен  диалог 
| |Партньорство за иновации
□ Д оговар ян е без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□ Д оговар я н е с публикуване на обявление за поръчка 
□ С ъ стезателен  диалог
Н Д оговяряне без публикуване на обявление за поръчка________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ  __
(попълва се от публичен възложител)

□ Ч л .  73, ал. 1 отЗО П
□ Ч л .  73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л .  73, ал. 2, т. 2 отЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
^ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л .  182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л .  182, ал. 1, т. [...] от ЗОП________________________________ ________ ___ ____________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л .  132 от ЗОП
□ Ч л .  18, ал. 1, т. 7  във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л .  18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП_______________________________ ■
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□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
|~|Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП _

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_________________________________________ __________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА___________________________________________
IV.i) Наименование
„Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес 
средата в Западна индустриална зона" в рапките на проект BG16RFOP001- 
1.009-0003-С01 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална 
зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Региони в растеж" 
2014-2020_______________________________________
IV.2) Обект на поръчката

□  Строителство 
□ Д оставки
^Услуги__________ , ____________________________________________________________________________ ._________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Избраният изпълнител следва да извърши одит на проект „Подобряване на 
бизнес средата в Западна индустриална зона", финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие, чрез ОПРР 2014 - 2020 г. Одитът се 
извършва, за да се гарантира правилното и коректно разходване на 
средствата по проекта и изпълнението на бюджета, както и да се потвърди 
правомерността, целесъобразността и ефективността на разходваните 
средства. Изпълнителят следва да извърши услугата по ангажимента в 
съответствие с обхвата, посочен в Техническата спецификация част от 
документацията. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ 
по Проекта възлиза на 2 000 000,00 лева. Изпълнителят следва да извърши 
одит на дейностите по проекта, планирани да се възложат по процедури за 
обществени поръчки, както следва:1. Инженеринг (проектиране, СМР и 
авторски надзор)/2. Упражняване на строителен надзор и извършване на 
оценка на съответствието на инвестиционния проект;3. Изпълнение на 
мерки за информация и комуникация; Към проекта са предвидени разходи за 
въвеждане на обектите в експлоатация и разходи за възнаграждения на 
екипа за управление на проекта. Избраният изпълнител следва да извърши 
одит на проекта и всички изброени по-горе договори към него, 
съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. За всяко искане за 
плащане по проекта, когато е приложимо, одиторът проверява дали 
декларираните от бенефициента разходи са действително направени, точни 
и допустими в съответствие с Договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, и изготвя доклад за фактически констатации. При 
изпълнението на поръчката следва да се изготвят минимум един междинен 
доклад за фактически констатации (ангажимент за договорени процедури) и 
един финален одиторски доклад за фактически констатации (ангажимент за 
договорени процедури), изготвен преди искането за окончателно плащане в 
рамките, на срока на договора за предоставяне на финансова помощ. 
Посочената прогнозна стойност на настоящата поръчка е 10 000 лева без 
ДДС. Участниците не могат да предлагат възнаграждение над посочената 
стойност. Участници, които са предложили по-голямо възнаграждение от 
прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие. Срокът в II.2.7 от 
обявлението е максимален срок в месеци за изпълнение на проекта, който

УНП 7fc7df!b-ca8b'4f2d-b5ea-f3c6c6ld2608 3
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е 30 месеца от подписване на ДБФП от дата 17 . 01.2017 г. и в който срок 
се включва изготвяне на окончателен отчет и представяне на искане за 
окончателно плащане. Всички дейности, включително: окончателно 
разплащане към изпълнители, представянето на окончателния технически 
отчет и окончателния финансов отчет по проекта трябва да приключат в 
рамките на срока за изпълнение на проекта. Срокът за изпълнение на 
проекта е възможно да бъде актуализиран при условията на ДБФП.
Възложителя заплаща цената за изпълнение на договора по банков път по
следната схема: Авансово плащане в размер на не повече от 35 % от 
стойността на договора, в 30 дн.срок след представена от изпълнителя 
оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени 
средства. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
плащания. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства 
е за размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане 
или усвояване на аванса /представяне на междинен одиторски доклад/. 
Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на цената по
договора се извършва в 30 дн.срок по банков път след приемането и
одобряване на фактурата и след изготвяне и представяне на окончателен 
одитен доклад и приемателно-предавателен протокол, подписан от 
Ръководителя на Проекта без забележки и 'ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато 
са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 
дн.срок след отстраняването им. Възнаграждението за услугата се 
заплаща, при наличие на реално извършена услуга, удостоверена със 
справки/протоколи или други двустранно подписани документи за изпълнен 
одит.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не [3  
на околната среда___________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)____________________________________________" ____________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да £3 Не □
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:
Проект BG16R FO P001- 1 . 009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна 
индустриална зона". Финансиран със средства на Европейския съюз по ОП 
"Региони в растеж 2014- 2020" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие". .___________________________
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Q  Не ^
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 
Съгласно чл.178, ал.5 от ЗОП - "Възложителят не е длъжен да мотивира в 
обявлението невъзможността за разделяне на обособени позиции на 
поръчка, която е за доставки или услуги."________________
IV.7) Прогнозни стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:___________10000_______________ Валута:___________BGN

ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Q  Не ^

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:________________________________ Валута:___________BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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П артида РЕШ ЕН И Е ЗА ОТКРИ ВА Н Е НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________ __________
V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Редът за възлагане на настоящата обществена поръчка е определен, като 
са взети предвид всички идентични или сходни потребности, известни към 
датата на обявяване на настоящото решение за откриване на процедурата. 
Обобщената стойност на тези потребности попада в прага по чл. 20, ал.
2, т. 2 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _________ от дата________  дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №

(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
^ об явл ен и ето  за оповестяване откриването на процедура 
□  поканата за участие
[^документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V II.l) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003 
„Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 
растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 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 ОПРР 
2014-2020 г.
V II.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен №  (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 -9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin0 срс.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http: //wwv;. cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на 
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение 
или за допълнителна информация..
VII.4) Дата на изпращане на настоя̂ от!ц̂ ре1д^ ||е
10/02/2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТ
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел Панов
VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново

U
лнчена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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