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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: Dk@aop.ba , aop@aoo.ha 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Ц  Проект на решение 
Решение за публикуване

□ о съ щ ествен  предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i8i2i2-00073-0038(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
2. Строителство на сгради и. съоръжения_____________________________________________________

Решение номер: РД 2 4 - От  дата: 21/12/2018 д д/мм/гггг___________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:________
Изходящ н ом ер:____________________________________от д а т а _________
Коментар на възложителя:

А О П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
|~~] Секторен____________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
град Велико Търново, площад Майка България 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж; Динко Кечев; Надя Петрова; 062 619506; 062 619228
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 062 619231
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https:/ /www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/635
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, □ П убли ч н оп равн а организация
включително техни регионални или местни
подразделения

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

^ Р еги он ален  или местен орган П Д р у г  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 □ С о ц и а л н а  закрила
□  Обществен ред и сигурност □ О т д и х , култура и вероизповедание
□ О к о л н а  среда □ О бр азован и е
□  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
□  Водоснабдяване □ Д р у г а  дейност:
1 |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
ИЗ Откривам процедура

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

I I Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не ИЗ

II.l) Вид на процедурата______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
ИЗ Открита процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура 
□ С ъ стезателн а процедура с договаряне 
□ С ъ стезателен диалог 
I | Партньорство за иновации 
□ Д оговар ян е без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
~~| Пряко договаряне___________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
П  Открита процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура
□ Д оговар ян е с предварителна покана за участие 
□ С ъ стезателен  диалог 
П  Партньорство за иновации
□ Д оговар ян е без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект 
П  Публично състезание
~~1 Пряко договаряне___________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□ Д оговарян е с публикуване на обявление за поръчка 
□ С ъ стезателен диалог
П Д оговяряне без публикуване на обявление за поръчка______________________________________

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

И 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
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□  Чл. 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
□ Ч л . 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
□ 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
□ 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
П Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП____________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. 1) Наименование
Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и 
възстановяване на църковен храм по обособени позиции: Обособена 
позиция № 1 - Възстановяване на покрива на Детска градина „Звездица", 
с. Шемшево, Детска градина „Ивайло", гр. Велико Търново и покрива 
(столова) на Основно училище „П. Р. Славейков", гр. Велико Търново; ОП 
№ 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев", 
гр. Велико Търново; ОП № 3 - Възстановяване на църковен храм „Св. 
Архангел Михаил", с. Миндя;ОП № 4 - Ремонт на тавана на физкултурен 
салон в ДГ „Иванка Ботева" гр. Велико Търново. Ремонтът по ОП №4 е 
възложен по реда на съответната му индивидуална стойност на основание 
чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция №
4 е 6202,33 лв. без ДДС, не надхвърля 156 464 лв., и общата й стойност 
възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на 
поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят е възложил 
директно ремонтът по ОП № 4 на основание чл. 20,ал. 4, т. 1 от ЗОП. За 
тази обособена позиция не следва да се подават оферти.
IV.2) Обект на поръчката
ЕЗ Строителство 
□ Д оставк и
□ У сл уги ______________________________________________________________________________

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 които ще се изпълняват-За ОП № 1- Възстановяване на покрива 
на ДГ„Звездица", с. Шемшево и покрив (столова) - Демонтаж керемиди, 
вкл. спускане по коруба и сортиране- 9.45 при 1000 бр.; Подмяна на 
компрометирани елементи дървена конструкция- 3.20 m 3; Доставка и монтаж 
дъсчена обшивка - частично- 315м2; Доставка и монтаж на РР мембрана- 
608м2; Доставка и монтаж на контралетвена и летвена обшивка- 608м2; 
Доставка и монтаж на покритие от керамични керемиди-14.5 бр/м2- 608м2; 
Доставка и монтаж на капаци, вкл.подмазване-118м1; Ремонт и лакиране 
дървен сачак-72м2; Презиждане комин и направа ст.б.шапка-1бр.; Доставка 
и монтаж на улуци поцинкована ламарина за Ф80- 120м1; Доставка и монтаж 
на водосточни тръби от поцинкована ламарина Ф80, вкл. есове -74м1; 
Доставка и монтаж на подолучна пола поцинкована ламарина- 120м1; 
Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина-35м2; Натоварване 
и изхвърляне на строителни отпадъци-ЗЗмЗ. При 0У„П.Р.Славейков", гр. В. 
Търново- Доставка и монтаж ламаринени обшивки от поцинкована ламарина с 
полимерно покритие- 88м2;Доставка и монтаж на олуци от поцинкована 
ламарина с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни 
елементи/-107м; Доставка и монтаж на вод.тръби от поцинкована ламарина 
с полимерно покритие /фасонни профили, свързващи и крепежни елементи/- 
95м; Очукване на съществуваща мазилка-53м2; Изкърпване вътрешна 
вароциментова мазилка-5Зм2; Грундиране стени и тавани с 
дълбокопроникващ грунд-388м2; Гипсова шпакловка по стени и тавани- 
388м2; Двукратно боядисване стени и тавани с латекс-388м2; Натоварване 
и изхвърляне на строителни отпадъци-22мЗ.При ДГ „Ивайло", гр. В.
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Търново- Доставка и монтаж на летвена обшивка- 830м2; Доставка и монтаж 
на покритие от керамични керемиди-14.5 бр/м2-830м2; Доставка и монтаж 
на капаци на сух монтаж-155м1; Ремонт и лакиране дървен сачак-94м2; 
Презиждане комин и направа ст.б .шапка-1бр.; Доставка и монтаж на улуци 
поцинкована ламарина за Ф80-156м1; Доставка и монтаж на водосточни 
тръби от поцинкована ламарина ф 80 вкл. есове-150м1; Доставка и монтаж 
на подолучна пола поцинкована ламарина-150м1; Доставка и монтаж на 
обшивки от поцинкована ламарина-46м2; Натоварване и изхвърляне на 
строителни отпадъци-42мЗ. За ОП №2- ОУ „Д. Благоев", гр. В.Търново- 
Демонтаж керемиди, вкл.спускане по коруба и сортиране-14.70 при 1000 
бр.; Подмяна на компрометирани елементи дървена конструкция-12мЗ; 
Доставка и монтаж дъсчена обшивка-980м2; Доставка и монтаж на РР 
мембрана-980м2; Доставка и монтаж на контралетвена и летвена обшивка- 
980м2; Доставка и монтаж на покритие от керамични керемиди-14.5 бр/м2-
980м2; Доставка и монтаж на капаци, вкл.подмазване-210м1; Ремонт и
лакиране дървен сачак-140м2; Презиждане комин и направа ст.б.шапка- 
5бр.; Доставка и монтаж на улуци поцинкована ламарина за Ф80-240м1; 
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина Ф80, вкл. 
есове-180м1; Доставка и монтаж на подолучна пола поцинкована ламарина- 
240м1; Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина-120м2;
Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци-55мЗ.За ОП № 3 -
Възстановяване на църковен храм „Св. Арх. Михаил",с. Миндя- демонтажни 
работи-254м2;строителна част- фасадно скеле-монтаж и демонтаж- 880м2; 
Дървена покривна конструкция- 9.80мЗ; Обработка на дървена покривна 
конструкция с консерванти- 254м2; Доставка и монтаж подпокривна 
хидроизолация- 254м2; Обшивка покрив с нерендосани игл.дъски дебелина- 
2.5см- 254м2; Покриване с керемиди-254м2; Покриване с капаци била и 
ръбове-ббм; Обшивка с поцинкована ламарина корниз на кота +13.20- 
камбанария-12м2; Обшивка с поцинкована ламарина корниз на кота +10.20 - 
купол-15м2; Обшивка с поцинкована ламарина и хидроизолация бетонов 
елемент фасада запад на кота +8.03м-11м2; Обшивка с поцинкована 
ламарина между покрив и стена-57м2; Обшивка с поцинкована ламарина 
купол и камбанария-65м2; Обшивка с поцинкована ламарина калкан запад- 
10м2; Висящи улуци от поцинкована ламарина-55м; Продължава в раздел 
VII.1) .__________________________________________________________________
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да К] Не Г~1
на околната среда_______________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация 1 (брой)
критериите за подбор ( б р о й )

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 □  Не К!
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да ^  Не П
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
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IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 4 6334 9 . 02_________ Валута:_________ BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____ Да ЦЦ 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)
Условията и редът за възлагане на обществени поръчки, определени в ЗОП, 
се прилагат задължително от публичните възложители по ЗОП при възлагане 
на обществени поръчки за строителство. Естеството на предмета на 
поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите 
спецификации. Прогнозната стойност на обществената поръчка заедно със 
сходни на нея са над прага, определен с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „а" 
от ЗОП и не са налице условия за провеждане на друга процедура, което 
дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на 
откритата процедура, предвидена в 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_____________
^ обявлен и ето за оповестяване откриването на процедура 
Г~| поканата за участие
^докум ентацията_________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VII. i) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Водосточни тръби от поцинкована ламарина-58м; Водосточни казанчета- 
ббр.; Изкърпване мазилка вътрешно камбанария-16м2; Изкърпване външна 
мазилка-124м2; Шпакловане с алкалоустойчива мрежа по фасади-487м2; 
Силикатна мазилка по фасади-487м2; Шпакловане страници на отвори с 
шир.БОсм, вкл. мрежа и ръбохранители-109м; Силикатна мазилка по 
страници на отвори с ширина 50см-109м; Шпакловане страници на отвори с 
шир.ЗОсм, вкл. мрежа и ръбохранители-80.68м; Силикатна мазилка по 
страници на отвори с ширина ЗОсм-90м; Боядисване корнизи с разгъвка до 
60 см със силикатна боя-258м; Боядисване вътрешно камбанария със 
силикатна боя-19м2; Циментова замазка и хидроизолация под камбанария- 
7м2; Барбакани-2бр.;Метален капак 60/100см за излизане на камбанарията,
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вкл. бетонов борд 5см около капака-1бр.; Облицовка с каменни плочи на 
кота +13.92 камбанария-4м2; Почистване первази прозорци на купола-Зм2; 
Почистване камък по цокъл и обработка с импрегнатор-39м2; Почистване 
каменни первази прозорци и обработка с импрегнатор-28м; Изтегляне 
корнизи с разгъвка до 60см-26м; Стъргане по стени и шпакловка - 
камбанария висока част-19м2; Измазване комин и боядисване-1бр.; 
Изработка и монтаж метална стълба,включително грундиране и боядисване- 
1бр.; Ремонт дървена входна врата-1бр.; Доставка и монтаж алуминиев 
прозорец 70/70см-1бр.; Доставка и монтаж алуминиев прозорец 72/34см- 
4.00бр.; Доставка и монтаж алуминиев прозорец 70/212см-11бр.; Доставка 
и монтаж алуминиев прозорец 70/150см-20бр.; Доставка и монтаж 
алуминиева врата 90/280см-1бр.; Преместване ел.захранване-1бр.; ДРЕНАЖ- 
Разкъртване съществуваща бетонова настилка, натоварване на количка и 
превоз до 50м-86 m 2; Изкоп за дренаж-57мЗ; Битумен грунд по стени-53м2; 
Изолация XPS 8 см по стени-53.00м2; Хидроизолация два пласта на 
газопламъчно залепване-53м2; Текстилно платно/дренажна мембрана-82м2; 
Доставка и полагане дренажни тръби РЕ Ф 110 SN8 - 97м; Подложка от 
пясък под тръби-9мЗ; Обратно засипване изкопи с каменна фракция 20-50мм 
- 28мЗ; Обратно засипване изкопи с каменна фракция 5-20мм-25мЗ; 
Геотекстил-82мЗ; Обратно засипване със сипица-14мЗ; Подосновен пласт от 
каменна фракция под армирана бетонова настилка - 9мЗ; Армирана бетонова 
настилка около храма-86м2; Настилка каменни плочи-86м2; ОГРАДА-Изкоп за 
основа ограда - ръчно-41мЗ; Кофраж бетонови стени-197м2; Полагане 
стоманобетон клас В15 в основи-39мЗ; Полагане бетон за стени-21мЗ; 
Ограда от оградни пана поцинкована тел Ф4мм и метални колони - прахово 
боядисани-320м; Врата 180/200 от пана поцинкована тел Ф4мм и метални 
колони - прахово боядисани-2бр.; Доставка и монтаж на армировка - 
готова фасонирана-2200кг; НАВЕС-Разкъртване съществуваща бетонова 
настилка, натоварване на количка и превоз до 50м-27м2; Изкоп за основи 
с прехвърляне до Зм хор.р-ние, натоварване на ръч. колички и извозване 
до 50м-9мЗ; Полагане подложен бетон-1мЗ; Кофраж за основи-25м2;
Полагане стоманобетон клас С 16/20 в основи-7мЗ; Подосновен пласт 
каменна фракция под армирана бетонова настилка-11мЗ; Армирана бетонова 
настилка на кота +0.18 с деб.16см - 12м2; Кофраж за стъпала-9м2; 
Полагане стоманобетон клас С 16/20 за стъпала-4мЗ; Кофраж колони-8м2; 
Кофраж кръгли колони с Ф4см и вие.2.80-2бр.; Бетон за колони-ЗмЗ;
Кофраж за свод-27м2; Бетон за свод-5мЗ; Армировъчни мрежи Ф8 
20/20 /пана 200/400см/-130м2; Армировка-919кг; Мазилка по колони-17м2; 
Мазилка по свод-16м2; Мазилка по чело свод-4м2; Шпакловка по колони и 
свод, включ. мрежа и ръбохранители-37м2; Силикатна мазилка по колони и 
чело свод-21м2; Силикатна боя по свод-13м2; Летви и контралетви върху 
стоманобетонов покрив-18м2; Покриване с керемиди-18м2; Покриване с 
капаци била и ръбове-Зм; Обшивка с поцинкована ламарина по покрив-Зм2; 
Настилка каменни плочи-13м2; Настилка каменни плочи по стъпала-18м2; 
МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ-Доставка и монтаж на мълниеприемник с 
изпреварващо действие с време на изпреварване ДТ = 60(цБ TESLA S .60 
върху мачта-1бр.; Доставка и монтаж на мачта с височина 2м върху 
бетонна основа-1бр.
VII. 2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 1£
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
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cpcadmingcpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VTI.3) 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 

21/12/2018 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII. i) Трите имена: (Подпис)
За кмет: Проф. Георги 
2218/14.12.2018 г./

Камарашев /СъхШась

VIII. 2) Длъжност:
Заместник-кмет "Строителство и устройство на територият^1“ 
Велико Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




