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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
ЕЗРешение за публикуване

□ о съ щ ествен  първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i 90503-00073-00i 9(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
ю . Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство____________________________________

Решение номер: РД 2 4 - . От  дата: 04/06/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:________
Изходящ н ом ер :____________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
Г~| Секторен_____________________

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

Национален регистрационен номер:
000133634

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

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Динко Кечев- Директор Дирекция 
СУТ;инж. Цанко Бояджиев -Началник на 
отдел Техническа инфраструктура;Русанка 
Александрова-Главен юрисконсулт Дирекция 
Обществени поръчки

Телефон:
062619 506; 
062619 231

062619 512;

Електронна поща:
тор vt@abv.bg

Факс:
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/667
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

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

□  Национална агенция/служба

Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  ти п :_______________

I.3) Основна дейност
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(попълва се от публичен възложител) 
^ О бщ ествен и  услуги ПН астаняване/ж илищ но строителство и места

□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност 
П О к ол н а среда
□  Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване__________________

за отдих и култура 
□ С о ц и а л н а  закрила 
П  Отдих, култура и вероизповедание 
□ О бр азован и е
□ Д р у г а  дейност:_______________

1.4 ) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 

□  Газ и топлинна енергия 
П Електроенергия 
I IВодоснабдяване 
П Транспортни услуги____________

□  Пощенски услуги
□  Експлоатация на географска област 
□ Д р у г а  дейност:_______________

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура

ЕЗза възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□  за създаване на динамична система за покупки 
I | конкурс за проект

I IСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а  □  H e [>3

I I .l )  В и д  н а  п р о ц е д у р а т а _____________________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□  Състезателна процедура с договаряне
□  Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации 
□ Д о го ва р я н е без предварително обявяване
□  Конкурс за проект 
ЕЗПублично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□ Д о го ва р я н е с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации
□ Д о го ва 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)
I I Ограничена процедура
□ Д о го ва р я н е с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
I |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
□  Чл. 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

|Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
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□ 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
Ц 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
П Ч л . 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)
Ц Ч л . 160 от ЗОП 
Ц Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП____________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV; ПОРЪЧКА_____________________________________________________
IV. l) Наименование
"Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията 
към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на 
свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. 
Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, 
транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и 
възстановяване на засегнатите елементите на транспортната 
инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на 
община Велико Търново."
IV.2) Обект на поръчката

53 Строителство 
I |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.
Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията 
към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване
на свлачища, осъществяване на авторски надзор по време на строителство 
и извършване на строителство - поддържане, основен 
ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни 
мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на 
засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни 
и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново, с 
териториален обхват:Общинската пътна мрежа на община Велико Търново с 
дължина 196,500 км;Уличната мрежа на град Велико Търново с обща дължина 
89,745 км;Уличната мрежа на 36 населени места на територията на община 
Велико Търново с обща дължина 559, 1 км; Изготвяне на инвестиционни 
проекти на елементи на техническата инфра-структура и съоръженията към 
нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на 
свлачища - фаза "Работен проект".Изпълнение на строително-монтажни 
работи съгласно одобрените инвести-ционни проекти; Осъществяване на 
Авторски надзор по време на строителството.Изпълнение на строително- 
монтажни работи по поддържане, основен ремонт /рехабилитация/ и 
реконструкция на транспортната техническа инфраструктура (пътища, 
улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и 
възстановяване на засегнатите елементите на транспортната 
инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на 
община Велико Търново.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да ЕЗ He I I 
на околната среда______________________________________________________________

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

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (б р о й )
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 Ю
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

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):
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането 
на поръчката без разделяне на обособени позиции гарантира постигане 
на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от лоша 
координация на участващите в процеса на изпълнение.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. С възлагането на 
обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще 
се даде възможност участниците, респ. бъдещият Изпълнител максимално да 
съобразят организацията на работния процес, технологичната 
последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, 
необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с 
изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на 
качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. 
От значение е също, че изпълнението трябва да отчита спецификата за 
изпълнение в градски условия, извънградски условия, инфраструктурата 
на град Велико Търново, а възлагането на дейностите на различни 
изпълнители би могло да доведе до изключително затрудняване на трафика, 
предвид специфичната инфраструктура на град В. Търново, 
характеризираща се с по- тесни улици, което би създало значително 
неудобство, както за гражданите, така и за туристите. Не се цели 
изпълнение едновременно на СМР в различни райони и по различни обекти, 
което да изисква необходимост от повече от един изпълнител. Работите ще 
се възлагат поетапно според осигуреното финансиране. Естеството на 
работите изисква да не се изпълняват едновременно на различни обекти, 
защото това би създало трудности за организиране на движението, особено 
ако обектите се намират на територията на град Велико Търново. Град 
Велико Търново, се характеризира с голям трафик, интензивен пътнико- 
поток поради голямото присъствие на туристи, посещаващи града заради 
крепостта „Царевец", която е архитектурно-музеен резерват и ред други 
културни обекти с национално значение. Не на последно място град Велико 
Търново има централно географско местоположение, като съществуващите 
пътни артерии, осигуряват пряка пътна връзка с редица населени места, 
по които се осъществява не само вътрешнообластен транспорт, но и 
междуобластен. Ето защо, едновременен ремонт на повече от. един обект 
няма да се допуска, освен ако това не цели предотвратяване на опасности

УНП: a8d4b01 b-adea-465b-922f-0dd6ef434038 4



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

с оглед намаляване до минимум на неудобства за граждани и туристи - 
шум, запрашеност, затруднен трафик и присъщите му съпътстващи 
неудобства, като се сведат до минимум хипотетични вреди от влиянието на 
ограниченията и временната организация на движението върху бизнеса и 
инвеститорите в района на обектите на дейността им. Поетапното, а не 
едновременно възлагане гарантира, че няма да се стигне до блокиране на 
междуобластния транспорт, който се осъществява през Велико Търново, а и 
строително- монтажните работи засягат основни пътни връзки/ връзка 
София- Русе и София - Стара Загора; пътна връзка Русе- Варна. На 
следващо място, не е маловажен и факта, че ще се генерира 
документооборот (Актове и Протоколи, съставяни по реда и при условията 
на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна 
административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на 
отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 9998619 .17________ Валута:__________BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____ Да □  Не ЕЗ

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)
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната
за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-висока
от 270 000 лв. до 10 000 000 без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя
от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или т. 13 на ЗОП процедури.
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е съгласно IV.7 
от настоящото решение за откриване. Избраната процедура гарантира 
публичност, прозрачност при разходването на финансовите средства и 
насърчава конкуренцията, като се създават равни условия за участие на 
всички заинтересовани лица. 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. 1 от ЗОП, като бяха отчетени 
актуалните пазарни условия, пазарната стойност на предстоящите за 
възлагане дейности за периода на действие на договора за обществена 
поръчка е експлоатационно състояние на обектите, предмет на строителна 
интервенция.
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
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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 
Ц  поканата за участие
^ докум ен тацията___________________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. l) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Изпълнителят е длъжен да организира работния процес така че да не 
причинява вреди/щети на преминаващите или пребиваващите на мястото на 
обектите или на намиращото се в близост имущество, за което предлага 
конкретни мерки в организацията си на работа, както и конкретни мерки, 
които ще се предприемат в случай на причиняване на вреда на лица и 
имущество при изпълнение на дейностите. Организацията на изпълнение 
трябва да отчита в приложимите случаи спецификата за изпълнение в 
градски условия, извънградски условия, инфраструктурата на град Велико 
Търново.В техническото предложение се посочват се мерки за 
осигуряване на безопасността на движение на моторните превозни 
средства по време на ремонтните работи.Участника в техническото си 
предложение представя декларация, че ще предприема всички необходими 
мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че 
в случай на обективна невъзможност на автор- проектант да упражнява 
авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите 
последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да 
изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална 
компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за 
полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на 
авторските права, в полза на участника. Контрола на качеството на 
вложените материали за целия срок на изпълнение на договора да се 
осъществява от акредитирана лаборатория, за което участника представя 
декларация в техническото си предложение.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № li
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmindcpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
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 допълнителна информация. ____
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

УНП: a8d4b01 b-adea-465b-922f-0dd6ef434038

http://www.cpc.bg


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

04/06/2019 дд/м м /гпт

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ)
VIII.i) Трите имена: (Подпис) Р \ 1 1
инж. Даниел

л

VIII.2) Длъжност: /  fft
Кмет на Община Велико
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rusanka
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




