
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Ц  Проект на решение 
Решение за публикуване

I |осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8o8o2-ooo73-oo48(YYYYM M DD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
— Извън списъка

Решение номер: РД 24-ЙТ?г.... От дата: 15/08/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:_________
Изходящ н о м ер :____________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

53 Публичен
Секторен____________________

1 .1) 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:
Зорница Кънчева, инж. Валентина Миткова, 062619 503; 062619 511;
Мая Тодорова 062619 229
Електронна поща: Факс:
шор vt@abv.bg 062619 231
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/611
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□М и ни стерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

^ Н аци онална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

(^Регионален или местен орган П Д руг тип:
|Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
^ О бщ ествен и  услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
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□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност | |Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
[ |Икономически и финансови дейности | |Друга дейност:
□Здравеопазване

I.4 )  Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □ Д р у г а  дейност:
| |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ

63 Откривам процедура

Ю за възлагане на обществена поръчка 
Ц з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
□ к о н к у р с  за проект

I IСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не М

II. l)  Вид на процедурата_______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
□  Открита процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура 
□ С ъ стезател н а процедура с договаряне 
I I Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации 
БЗДоговаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
~~| Пряко договаряне___________________________________________________________________

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

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□ О гр ан и ч ен а процедура
□ Д оговар я н е с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
П Д оговяряне 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 
Е£]Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

1
□ Ч л .  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
[~|Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП__________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л .  132 от ЗОП____________________________________________________________________
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Ц Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Ц Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л .  138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л . 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, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц 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 
□  Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
|~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________

IV.i) Наименование
Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения 
по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град 
Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020"__________
IV.2) Обект на поръчката
I I Строителство 
[^Доставки

|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.
Дейностите предмет на поръчката включват доставка и монтаж на Кухненско 
обзавеждане за учебни и детски заведения обект на интервенция по проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново", а именно: ДГ „Ален мак", ДГ „Рада Войвода", СУ „Владимир 
Комаров", СУ „Г.С .Раковски" и „Спортно училище - Велико Търново" и ДГ 
„Пролет".
Позицията включва доставка и монтаж на различни работни маси - 27 бр., 
шкаф мивки с различен брой гнезда - 32 бр., шкафове - с плъзгащи или 
отваряеми врати - 57 бр., метални гардероби - 13 бр., стелажи - 24 бр. 
и други артикули от неръждаема стомана, метал и алуминий предназначени 
за кухненско обзавеждане и оборудване на детски градини и училища. 
Всички артикули, тяхното количество и технически параметри и 
характеристики са подробно описани в Техническата спецификация 
приложена към поканата за участие.
Изпълнението на доставката и монтажът на предвиденото обзавеждане и 
оборудване ще се извърши поетапно, при приключване на строително- 
монтажните работи по обекта, съобразно договора за СМР.
След приключване на строително-монтажните работи по обекта,
Възложителят или упълномощен негов представител възлага писмено 
видовете и количествата оборудване и обзавеждане в зависимост от 
конкретния обект с възлагателно писмо до Изпълнителя.
За доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в проекта са 
предвидени четири месеца, за които да бъдат извършени дейностите в 
обхвата на поръчката. Избраният за изпълнител следва при доставката да 
монтира доставеното в съответните обекти и помещения, както и да 
участва заедно с представител на Възложителя в проверка за правилното 
им функциониране. Доставката на обзавеждането и оборудването се 
удостоверява с приемо-предавателен протокол.
Срокът за изпълнение на доставката и монтажа не може да надвишава 120 
календарни дни и не може да бъде по кратък от 30 календарни дни.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П  Не 1̂
на околната среда______________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
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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 He I I
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:
Проект BG16RFOPOC11-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в гр.Велико Търново" 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 Д а □  Не 5 3
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка е без обособени позиции по смисъла на ЗОП. 
Настоящата обществена поръчка сама по себе си не е разделена на 
позиции, но представлява обособена позиция от процедура, съставена от 
девет такива. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, 
предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически 
оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, 
Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на 
обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които 
следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от 
такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при 
разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане 
на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции има 
опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически 
или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между 
отделните изпълнители. Разделянето на обществената поръчка на обособени 
позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 88108.27__________ Валута:_________ BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури; Д а 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:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Настоящата процедура се възлага по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
след като откритата процедура с предмет: „Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 
2014-2020, по обособени позиции:
ОП № 1 - Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения 
ОП № 2 - Мебели за учебни и детски заведения
ОП № 3 - Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски
заведения
ОП № 4 - Компютърна техника, периферия и средства за Презентация
ОП № 5 - Спортни уреди и оборудване
ОП № 6 - Щори
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ОП № 7 - Устройство за придвижване на инвалидни колички
ОП № 8 - Косачка
ОП № 9 - Фризьорски пакет,
с уникален номер на процедурата 00073-2018-0001 в регистъра на АОП и
публикувано обявление на дата 08.01.2018 г. с ID 822752 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/551, е била прекратена за ОП № 1 - Кухненско обзавеждане за 
учебни и детски заведения, с Решение № 24-75 от 31.07.2018 г. на 
основание чл. 110, ал.1 т. 2 от ЗОП поради това, че всички подадени 
оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Поради това е налице втората хипотеза на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
Възложителят е поставил същите условия за участие, като тези в 
откритата процедура и в настоящата процедура на договаряне без 
обявление, като по този начин изпълнява и другото условие на горе 
цитирания член - да не бъдат съществено променени първоначалните 
условия на поръчката.
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)

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД, с ЕИК: 203750968, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Слатинска" № 92а, ет. 5, ап.13, и с адрес 
за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев" № 2, ет. 5, тел.: 
0877 722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt0abv.bg, 
представлявано от Ивайло Петров.

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 № РД 24-2 от дата04/01/2018 дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00073- 
2018-0001(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__________________

[^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
£3 поканата за участие
П документацията________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша №
Град
София

Пощенски код
1 0 0 0

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
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Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.5, б. "а" от ЗОП жалба срещу решението за
откриване на процедурата може да се подава от всяко заинтересовано лице 
в 10-дневен срок от публикуване на решението. Жалбата се подава до КЗК 
с копие и до Възложителя.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решяние

15/08/2018 дд/м м /птг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII. i) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел Димитров Панов
VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново

/

УНП: beba5e86-dc49-4cfl)-9e34-fc81 a20ebf27 6
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




