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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
_  1000 София, ул. Леге 4

А О П e-mail: pk@aop.ba , aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□ П роект на решение 
Решение за публикуване

□осъщ ествен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8o9i7-ooo73-ooi8(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения_________________________________________________

Решение номер: РД 24 - ж г  От дата: 03/10/2018 дд/мм/гггг_____________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53 Публичен
ПСекторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Цанко Бояджиев Началник на отдел ТИ

Телефон:
062619 512; 062619 251

Електронна поща:
mop_vt @ abv.bg

Факс:
062619 231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/p 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/p

rofil-na-kupuvacha/619 

rofil-na-kupuvacha/619
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

£3 Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 
53 Обществени услуги I |Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура_____________________
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□  Отбрана □Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □О тди х, култура и вероизповедание
□О колн а среда □Образование
□  Икономически и финансови дейности | |Друга дейност:
ПЗдравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □ Д р уга  дейност:
| |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
^О ткривам процедура

Е^за 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 Да □  Не Ю

II. 1) Вид на процедурата____________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
^ О ткрита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□О ткрита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
□Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________________
(попълва се от публичен възложител)

|)>ЗЧл. 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
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  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
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
Щ]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП______________________________________________
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□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ 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. 1) Наименование
„Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на 
„Спортно училище - Велико Търново"
IV.2) Обект на поръчката
^Строителство
□Доставки
~|Услуги_________________________________________________________________________

ГУ.з) 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.
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно 
училище - Велико Търново. Предметът на поръчката включва изпълнението 
на следните дейности: дренажна система от дренажни РУС тръби с диаметър 
ф110, с наклон 0,5%, положени в облицовани с геотекстил траншейни 
изкопи. Сградното канализационно отклонение ще се изпълни от РУС тръби 
ф250мм. Изкуствено тревно покритие за футболен терен - 7922,00 кв.м, 
периферна ограда с метални колове, метални пана и плетена мрежа - по 
контура на игрището е предвидена ограда от метални оградни пана и 
стълбове с височина 220 см. Ще се монтират оградните стълбове по 
външния контур на предвиден стоманобетонен борд посредством механични 
анкери. Бордът ще служи да поддържа насипа от каменни фракции за 
дренажна система и за монтаж на армиран с 6И10 (надлъжна армировка) и 
стремена от N6,5 през 20 см.
ГУ.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да £3 Не П
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 1 (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 □  Не
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV7.6) 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):

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. 
Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции гарантира
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постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от 
лоша координация на участващите в процеса на изпълнение.
Осъществяването на дейностите от един изпълнител цели постигане на 
оптимален процес на управление на възлаганите дейности, чрез 
съсредоточаване на изпълнението им. Добрата координация по обекта 
изисква осъществяването на дейностите от един изпълнител. Разделянето 
на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би 
довело до затруднения за възложителя при финансовия контрол и контрола 
при изпълнението. Разделянето на обособени позиции би довело до 
затруднения при осъществяването на финансова контрол, тъй като сходни 
работи биха се извършвали при различни финансови условия. Възлагането 
на обществената поръчка на един изпълнител ще има за своя последица 
повишаване на качеството на изпълнение и е предпоставка за възлагане на 
работите при по - изгодни условия и постигане на по- малки бюджетни 
разходи. По- големия обем от дейности, респективно по - големия очакван 
търговски оборот за евентуалния изпълнител от възлаганите дейности би 
стимулирало постъпването на по- конкурентни оферти, респ. инвестирането 
в нова механизация, използвана при изпълнението, което детерминира 
изпълнение в кратки срокове и при високо качество. Естеството на 
работите и технологичната им свързаност и взаимна обусловеност изисква 
осъществяването им от един изпълнител.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:___________564015_____________ Валута:__________ BGN

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

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________ ВРИ

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_____________________________________________________
V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Процедурата за обществената поръчка се открива на правно основание 
чл.73, ал. 1 от ЗОП, като всички заинтересовани лица могат да подадат 
оферта. Процедурата осигурява публичност и прозрачност, събиране на 
конкурентни оферти и постигане на ефективност при разходването на 
бюджетни средства.
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.з) 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 №
-________ -_________(ппппп-уууу-хххх)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________ ВйК
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
63обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Г~1 поканата за участие
ЕЗ документацията______________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Дейностите по изграждане на футболния терен с изкуствена настилка в 
района на "Спортно училище-Велико Търново", следва да се извършват при 
строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както 
и при спазване на всички изисквания за противопожарна безопасност и за 
здравословни и безопасни условия на труд.При извършване на строително- 
монтажните работи Изпълнителят използва всички приемливи и достъпни 
методи на действие, за да намали до крайна степен неудобството, което 
може да се причини на хора и имущество. В офертата участникът е длъжен 
да организира работния процес така, че да не причинява вреди/щети на 
преминаващите или пребиваващите на мястото на обекта или на намиращото 
се в близост имущество, за което предлага конкретни мерки в 
организацията си на работа. Посочват се и конкретни мерки, които ще 
бъдат предприети с цел да се постигне безопасна експлоатация на 
резултатите от изпълнението след предаване на обекта.
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
София

Пощенски код
1 0 0 0

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
срсас!тл.п@срс.Ьд

Факс
02 9807315

Интернет адрес (ШН.):
Ьббр://иии.срс.Ьд
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.З 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

03 /10/2018 дд/мм/гггг___________________________

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Снежана Данева-Иванова
VIII. 2) Длъжност:
Зам. -Кмет "Финанси" в Община Велико ТърноКо*:,^Зидаме 
Заповед №РД22-1616-20 . 09. 2018 г. на Кмета нЖ^бщина 1

,г£ -/Несъгласно
/Всл к̂б' Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




