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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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e-mail: pk@aop.ba , аор(5)аор,Ьд 

интернет адрес: http://www.aop,ba 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

^ П р о е к т на решение 
£3 Решение за публикуване 

31 осъществен предварителен контрол 

И Н на регистрационната форма от ССИ 
20i7iiO7-O0O73-ooio(YYYYMMDD-nnnrm-xxxx) 

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

Решение номер: РД 24-101 От дата: 13/11/2017 дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата. 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

^ П у б л и ч е н 

I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
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. Динко Кечев, Русанка Александрова 062619 506; 062619 251 
Електронна поща: Факс: 
mop "t@ab".bg 062619 231 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https : / . ko-tarno-o . bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://w'

;

w."eliko-tarno"o.bg/bg/profil-na -kupu"acha/538 
1.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 

• М и н и с т е р с т в о или друг държавен орган, | [Публичноправна организация 
включително техни регионални или местни 
подразделения 

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

^ Р е г и о н а л е н или местен орган • Д р у г тип: 
| | Регионална или местна агенция/служба 

I.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 

^ О б щ е с т в е н и услуги • Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

| |Отбрана • Социална закрила 
• Обществен ред и сигурност • Отдих, култура и вероизповедание 
| | Околна среда • Образование 
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[^Икономически и финансови дейности • Д р у г а дейност: 
• Здравеопазване 

1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 

• Газ и топлинна енергия • Пощенски услуги 
• Електроенергия | | Експлоатация на географска област 
• В о д о с н а б д я в а н е • Д р у г а дейност: 
I |Транспортни услуги 

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ 

£3 Откривам процедура 

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

• Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност 

II.i) Вид на процедурата 

(попълва се от публичен възложител) 
^ О т к р и т а процедура 
• Ограничена процедура 
• С ъ с т е з а т е л н а процедура с договаряне 
• Състезателен диалог 
• П а р т н ь о р с т в о за иновации 
• Д о г о в а р я н е без предварително обявяване 
| |Конкурс за проект 
| |Публично състезание 

1 [Пряко договаряне 

(попълва се от секторен възложител) 
• Открита процедура 
• Ограничена процедура 
• Д о г о в а р я н е с предварителна покана за участие 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
• Д о г о в а р я н 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 о г о в а р я н е с публикуване на обявление за поръчка 
• Състезателен диалог 
| |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

(попълва се от публичен възложител) 
^ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

|Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
ПЧл. 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 
I |Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 

Да • Не К 
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• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
[~~|Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП 
Г~]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 
[~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА 

IV.i ) Наименование 
„Основен ремонт на съществуваща водопроводна прежа по ул. 

Независимост, ул. Стефан Стапболов, ул. Велчо Джанджията, ул. Иван 
Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. 
Саиоводски пазар, гр.Велико Търново"; ул. Генерал Гурко, ул. Колю 
Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет 
Рашев,ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Паксии 
Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново,ул. Силвестър Пенов, гр.Велико 
Търново", ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. 
Войводата,ул. Петър Богданов,ул. Киро Тулешков, ул. 8 - иа дружина, ул. 
Цани Гинчев,гр.Велико Търново",ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей 
Преображенски,ул. Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, 
ул. Педникарска, ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. 
Славейков, гр.Велико Търново" по обособени позиции. За видовете работи 
в обхвата на поръчката е осигурено само частично финансиране. 

IV .2) Обект на поръчката 
^Строителство 
• Д о с т а в к и 
•"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. 
„Основен ремонт на съществуваща водопроводна up ежа по ул. Независимост, 
ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джанджията, ул. Иван Вазов, ул. 
Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Саиоводски 
пазар, гр.Велико Търново"; ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-
ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев,ул. Александър 
Добринов, ул. Ефреи Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. 
Шейново,ул. Силвестър Пенов, гр.Велико Търново", ул. Крайбрежна, ул. 
Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата,ул. Петър Богданов,гл. Киро 
Тулешков, ул. 8 - ма дружина, ул. Цани Гинчев,гр.Велико Търново",ул. 
Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски,ул. Възстаническа, ул. 
Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Педникарска, ул. Кирил и 
Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново" по 
обособени позиции. Обща прогнозна стойност: 4 665 550,30 лева без ДДС. 
За видовете работи в обхвата на поръчката е осигурено само частично 
финансиране в общ размер на 1 350 000 лева без ДДС, разпределено по 
позиции, както следва: за обособена позиция № 1-228 878,17 без ДДС; за 
обособена позиция № 2 - 347 372,28 без ДДС; за обособена позиция № 3 -
220 091,56 без ДДС; за обособена позиция № 4 - 553 657,С9 без ДДС. 
Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на 
част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от 
полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със 
съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на 
тръбопроводите от полиетилен - липса на корозия и налепи, висока 
механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и 
други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата 
и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.С проекта е 
предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на 
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разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, 
гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от 
ремонта на водопроводите. 
Позиция №1:„0сновен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. 
Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван 
Еазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. 
Самоводски пазар, гр.Велико Търново" Прогнозна стойност: 790 994,54 без 
ДДС 
Позиция №2 .-„Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. 
Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. 
Митрополит Панарет Рашев,ул. Александър Добринов, ул. Ефрем Пош.ристов, 
ул. Паксим Райкович, ул. Тунел, ул. Шейново,ул. Силвестър Пенов, 
гр.Велико Търново". Прогнозна стойност:1 200 505,81 без ДДС. 
Позиция №3 .-„Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. 
Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата,ул. Петър 
Богданов,ул. Киро Тулешков, ул. 8 - ма дружина, ул. Цани 
Гинчев,гр.Велико Търново". Прогнозна стойност:760 628,32 без ДДС. 
Позиция №4:„Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. 
Георги Намарчев, ул. Поп Натей Преображенски,ул. Възстаническа, ул. 
Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Педникарска, ул. Кирил и 
Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново". 
Прогнозна стойност: 1 913 421,63 без ДДС 

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Не П 
на околната среда 

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 
техническата спецификация 1 (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 П Не 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта: 

rV.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Не [~] 
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 4665550.30 Валута: BGN 
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да I I 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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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 

V.i ) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
С Решение № РД24-33 от дата 07.04.2и17г. на Кмета на Община В. 
Търново беше открита процедура с предмет „Дейности по извършване на 
CUP по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на 
град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020", с уникален 
номер 00073-2017-0023 в регистъра на АОП.В обхвата на процедурата са 6 
обособени позиции.Откритата процедура приключи със сключването на 
договори по обособени позиции №3,4,5,6.Предмета на обособена позиция №1 
и №2 беше предмет на ново обявяване чрез процедури на договаряне без 
предварително обявление с уникален номер в РОП:00073-2017-0047 и 00073-
2017-0048 и предстои сключване на договори.Предложения срок за 
изпълнение по обособена позиция №6 е ЗООкалендарни дни и започва да 
тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа(Приложение 
№2а към чл.7, ал.З, т.2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството).Предложеният срок за 
всяка от обособените позиции №3 и №4 и №5 е 150календарни дни.При 
стартиране на възложеното строителство по обособените позиции № 
3,4,5,6 в Община В. Търново постъпи предупредително писмо от 
„Водоснабдяване и канализация- Йовковци" ООД с изх. № 1-
13328/06.10.2017г . относно извършващите се CLIP.В същото се посочва,че в 
резултат на направената проверка на място, провокирана от стартираните 
строително-монтажни работи в обхвата на уличната мрежа в Стара 
градска част е установено,че в голяма част от водопроводната мрежа 
нивото на корозия е значително, че значителна част от водопроводната 
мрежа е разположена изключително плитко, а на много места 
непосредствено под настилката. Изразено е становище, че тези 
обстоятелства правят невъзможно да бъдат изпълнени дейностите по СМР в 
съответствие с разработените технически проекти за рехабилитация на 
уличната мрежа.Изразена е експертна позиция от „Водоснабдяване и 
канализация- Йовковци"ООД,че е необходимо да бъдат извършени работи по 
разработен от дружеството технически проект по промяна в трасето в 
план и по нива на водопровсдните и ремонтираните участъци и на 
сградните водопроводни отклонения като в противен случай не би се 
постигнала устойчивост на реализираните резултати от строително-
монтажните работи по проекта.Направено е предупреждение, че ако 
предложените работи не бъдат извършени съществува реален риск от 
аварийни ремонти след изпълнението на работите по проекта и приемането 
им поради силно амортизираните действащи водоснабдителни активи-
водопроводна мрежа, изградена предимно от етернитови и стоманени 
тръби.Възникването на такива обстоятелства би предизвикало увеличаване 
на загубите на вода,вреди за околната среда.Община В.Търново предприе 
своевременна мярка за елиминиране на описаните по-горе рискове при 
осъществяване на проекта като с писмо изх.№ 0414-00-67/09.10.2017г. е 
поискано осигуряване на финансиране от държавния бюджет за 
неотложния,спешен и авариен ремонт по водопроводната система в 
реновиращите се в обхвата на проекта участъци.Предвид кратките срокове 
за изпълнение на СПР по обектите по процедура с уникален номер №00073-
2017-0023 и процедури с уникален номер в РОП:00073-2017-0047 и 00073 
-2017-0048 и за спазване на така договорираните срокове,видовете 
работи по техническия проект на „Водоснабдяване и канализация-
Йовковци"ООД трябва да бъдат изпълнени задължително съвместно с 
реализиращите се строително- монтажни работи към днешна дата по 
проекта.При така стеклите се обстоятелства не би било целесъобразно и 
икономически оправдано да бъдат изпълнени асфалтови работи по улици и в 
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последствие в гаранционния срок на така изпълнените CIJP отново да се 
извършват аварийни ремонти на същите обекти,което ще доведе влошаване 
на експлоатационното състояние на участъците и до невъзможност общината 
да упражни правата си при възникване на хипотеза Продължава в VII.1 
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-хххх) 
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 
Стойност, без да се. включва ДДС: Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ 

^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
~] поканата за участие 
^документацията 

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

VII . l ) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
на необходимост да се потърси гаранционна отговорност за вече 
изпълнените СПР.Необходимо е неотложно възлагане на строително монтажни 
- работи,съгласно изразените становища в предупредително писмо от 
„Водоснабдяване и канализация- Йовковци"ООД с изх.№1-
13328/06.10.2017г.Същите с оглед постигане на устойчивост, като 
изискване на проекта,е наложително да бъдат извършени технологично 
съвместно при изпълнението на проекта.Съвместното технологично 
изпълнение на работите се изисква за да се предотвратят аварийни 
ремонти при зимни условия, които биха затруднили трафика на автомобили 
и пешеходци в участъците поради условията на специфичната за града 
инфраструктура и характерното за района интензивно 
движение.Реализирането на работите по проекта са в отговор на 
обществена необходимост за извършването им и създаване на благоприятна 
и безопасна за живеене градска среда.Извършването на аварийни ремонти 
след приемане на работи по проекта ще има за резултат невъзможност на 
общината да изисква поправяне на дефекти в гаранционните срокове,както 
и ще доведе до възобновяване на строителния процес по участъци, което 
от своя страна ще създаде риск от пътно - транспортни 
произшествия,затруднено предвижване на автомобили и пешеходци, 
увреждане на граждани и имущество,създаване на сложна пътна обстановка, 
нова организация на движението водеща до търговски загуби на 
развиващите търговска дейност.Община В.Търново носи пряка отговорност 
за реалното и качественото поддържане на пътищата и тротоарите, предмет 
на проекта и при причиняване на вреди,Общината ще бъде принудена да 
обезщетява засегнатите лица. Несвоевременното изпълнение на 
предложените с предупредително писмо от „Водоснабдяване и канализация-
Йовковци" ООД с изх.№ 1-13328/06.10.2017г. работи ще има за пряка 
последица неизпълнение на редица задължения, BIленени на Кмета по силата 
на действащото в страната законодателство тъй като след изпълнение на 
проекта ще се наложи отново започване на CIJP, поради възникнала нужда 
от аварийни ремонти.Има пътни участъци с особено интензивен и 
натоварен трафик и създаване на друга организация на движение в условия 
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на вече започнала зима ще застраши безопасността на движението и дори 
ще стане невъзможно безопасното предвижване на граждани.Отделно от това 
Общината няма да може да извършва ефективно зимно 
снегопочистване.Отделно от това няма да бъде възможно изпълнението на 
изискването по проекта по ОПРР2014-2020 за постигане на устойчивост на 
постигнатите резултати и Общината ще понесе финансова корекция от УО.За 
да бъдат изпълнени работите при договорените условия и при 
изискванията на проекта е необходимо неотложно възлагане на работите, 
съгласно писмо от „Водоснабдяване и канализация- Йовковци"00Д с изх.№1-
13328/06.10.2017г.Същото се изисква от обстоятелствата на 
констатираните от „Водоснабдяване и канализация- Йовковци"ООД аварийни 
обстоятелства след стартиране на СМР по проекта за силно амортизирани 
действащи водоснабдителни активи-водопроводна мрежа и значително ниво 
на корозия на водопроводната мрежа.Така установените аварийни 
обстоятелства са непредвидени за Общината,като същите увреждат 
околната среда, поради увеличаване на загубите на вода, застрашават и 
могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и 
здравето на граждани поради аварийни ремонти при зимни условия.Отделно 
от това изпълнението на проекта и в последствие разрушаване на така 
постигнатите резултати като последица от аварийни ремонти в 
действителност ще наруши нормалното изпълнение на 
нормативноустановените дейности на възложителя и законовото задължение 
за поддържане на пътните участъци и осигуряването на безопасна градска 
среда.Вече стартираното строителство по проекта и възникването на 
горните обстоятелства правят необходимо спешно откриване на 
поръчката и определянето на срок за получаване на оферти от 15 
календарни дни.Възникналите обстоятелства не се дължат на възложителя 
и обосновават наличието на неотложност. 

VII .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 
cpcadmind срс.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
http : / /wi ?w . с р с . bg 
VII.з) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 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. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация. 
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 
13/11/2017 дд/мм/гггг 
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VIII . l ) Трите имена: (Подпис) 
инж. Даниел Д и ш т р о в Панов 

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ /А 

VIII.2) Длъжност: / y v * 
Кнет на Община Велико Т ъ р н о в о / / \ 

РЕШКШ1Е SA ОТКРИВАНИ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) 
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rusanka
Typewriter

rusanka
Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




