
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО PA3I 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за прекратяване на открита процедура

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.9 и чл. 108, т.4 от ЗОП във връзка с обявена обществена поръчка по реда на чл.18, 
ал.1, т.1 с предмет: „Инженеринг -  проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на 
проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото 
развитие на туризма“ Проектен код: ROBG-576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен 
регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на 
природното и културно наследство“ открита с Решение № 24-52/23.04.19 г. с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2019-0016 и публикувано обявление от дата 30.04.2019 с 
ID 908951. 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/669/, с прогнозна стойност без ДДС: 1059903.70 лв.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т.9 от ЗОП.

1.1.Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „М айка България“ № 2, тел: 
062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@ abv.bg, факс: 062 619 251;

Място за контакт: Отдел „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/669/

1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  
Обществени услуги.
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И. ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Строителство;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Инженеринг -  проектиране, изпълнение на СМ Р и упражняване на авторски надзор на 

обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена 
галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG - 
576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на 
устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“

11.3. Кратко описание на поръчката:
Инженеринг -  проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на 

обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена 
галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG - 
576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на 
устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма 
ИНТЕРРЕГ V -А Румъния-България 2014-2020 г. РЗП на сградата е 2391,25 m2 .

Предвидено е изготвяне на работен проект в съответствие с нормативните изисквания на 
Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и 
специфичните изисквания, заложени в документацията и с обхват по части: Архитектурна, 
Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, Сметна 
документация. За сградата има разработен идеен проект приложен към документацията на 
поръчката. В проекта са предвидени следните мерки за енергийна ефективност: 1. полагане на 
вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на топлопроводимост - А, = 
0,027 W/mK;2. демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ 
със стъклопакет, при запазване на растера и размерите. Новата дограма ще бъде с обобщен 
коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m2K; 3. полагане на вътрешна 
топлоизолация от XPS с коефициент на топлопроводимост - X = 0,027 W/mK по граничещите 
със земята стени на кота -2,28 м; 4. демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на 
кота +9,60 м. и монтаж на нови от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и 
размери; 5. полагане на топлоизолация от каменна вата и циментова замазка върху
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стоманобетонова плоча на кота +9,60 м; 6. монтаж на окачен таван тип "Армстронг" в 
помещенията на кота +8,50 м; 7.предвижда се подмяна на съществуващия котел с 
термопомпена система въздух -  вода, тип чилър; 8. Предвижда се подмяна на всички 
отоплителни тела; 8. Ще се изгради нова разпределителна мрежа, изчислена за топлоносител 
вода с параметри 50/40 °С и съобразена с променените мощности на отоплението, както и с 
възможността за охлаждане; 9. Преработване на вентилацията и монтиране на рекуператор за 
оползотворяване топлината на отработения въздух. Изграждане на вентилационна инсталация 
за двата етажа.

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 45000000;
Описание: Строителни и монтажни работи.

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМ ИНИСТРАТИВНА ИНФОРМ АЦИЯ.
III. 1. Решение №  24-52 от 23.04.19 г. на Кмета на Община Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0016

IV. ПРЕКРАТЯВАМ  ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, 
АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП.

IV.1.Правно основание -  чл. 110, ал. 1 т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата с мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица;

IV.2. М отиви за прекратяване на процедурата:

Необходими са промени в обявлението свързани с начина на плащане и критериите за 
оценка, които биха довели до промяна на кръга на заинтересованите лица. Поради тази 
причина е необходимо прекратяване на процедурата и обявяването й наново.

V. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/669/.
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VI. Ж алба срещу ре 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, 
„Витоша“, № 18, Република? Бъ 
факс: 02 980 7315, интеш ет/адр

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ Д И М К ^ О В  
К м е т  н а  О б щ и н а  В е ^ у п и  Гщ>г

ието на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
,д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 

1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail:cpcadmin@ cpc.bg, 
, cpc.bg
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




