
Партида: 00073 Р Е Ш ЕН И Е ЗА  О ТК РИ ВА Н Е НА ПРО Ц ЕД УРА  (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
Решение за публикуване

□  осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
2Oi9O523-O0O73-0Oi3(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
59. Екология_________^  __________________________________________________________

Решение номер: РД 24 От дата: 06/06/2019 дд/мм/гггг_______________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________ от д ата________
Коментар на възложителя:

А О  П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
|~1 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:
Надя Петрова - Директор дирекция ОП, Грета 
Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП, 
Зорница Кънчева-Миладинова - Началник 
отдел ОС

Телефон:
0359626192 28;0359626192 
31;0359626195 03

Електронна поща:
mop_vt 0 abv.bg

Факс:
0359626192 31

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veli ko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/682
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

I I 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  тип:______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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^Обществени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност I Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
ПЗдравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
IIЕлектроенергия I | Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване П Друга дейност:
1 |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
К] Откривам процедура

^ з а  възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□  за създаване на динамична система за покупки 
Цконкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а □  Не

II.l)  В ид н а п р о ц ед ур ата_________________________________________________________

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

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

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

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_______________________________
(п оп ъ л ва се о т  п уб л и ч ен  въ зл ож и тел )

Н ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . i8, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП 
□ Ч л . i8, 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______________________________________________________

(п оп ъл ва се о т  сек то р ен  въ зл ож и тел )_____________________________________________
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□  Чл. 132 от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
С]Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
Ц 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
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
Ц Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
Ц 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)
□ 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
IVл) Наименование
Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. 
Шереметя, Община Велико Търново
IV.2) Обект на поръчката

^Строителство 
П  Доставки
П 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.
Закриване и рекултивация на на депо за твърди битови отпадъци в 
землището на с. Шереметя, Община Велико Търново.
Рекултивацията на депото ще се извърши на два етапа - техническа и 
биологична рекултивация. Техническата и биологичната рекултивация 
включват дейностите, посочени в техническото задание.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П  Не [ХЗ
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 (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 П  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 П  Не £3
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка е без обособени позиции по смисъла на ЗОП.
Неделима е по своята същност, предвид това, че в обхвата на дейностите 
се включват видове работи, които са неделими и технологично свързани 
помежду си, обвързани в своята последователност, съобразени са с 
Техническата спецификация, нормативната уредба и са свързани със сложна 
организация на ресурсите. Дейността по техническата и биологична 
рекултивация е комплексна дейност, включваща функционално свързани 
помежду си видове работи, изпълними в определена последователност.
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Предметът на дейностите е такъв, че биха могли да бъдат изпълнени само 
от един изпълнител. При изпълнение на дейностите от един Изпълнител 
Възложителят ще получи максимално ниска цена. В тази връзка, с цел 
качествено изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да 
бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с 
разпоредбата на чл. 4 6, 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:________ 2571421. 63__________ Валута:__________BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да О  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)

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
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ_____________
[X] обявлението за оповестяване откриването на процедура 
[^поканата за участие
Г~| документацията_______________________________

РАЗДЕЛ VII; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.l) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 2 571 421,63 лв. без
ДДС, която е разпределена по източници на финансиране , както следва: 2
143 235, 88 лв. без ДДС, като финансиране от ПУДООС и 428 185,75 лв.
без ДДС, като финансиране от бюджета на Община Велико Търново. Към
момента на обявяване на процедурата са осигурени 259 036,40 лв. без
ДДС. Възложителят уведомява Изпълнителя за размера на осигуреното
финансиране при условията на чл. 1, ал. 6 от проекта на договор.
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 Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin0cpc.bg 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. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко
заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл . 100,
ал . 3 от ЗОП. Жалбата се подава/rip КЗК с копие и до Възложителя.
VII.4) Дата на изпращане на настоящгуго решение

06/06/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
У..Т,

VIII.l) Трите имена: (Подпис) , V

инж. Даниел Пано^ \ \

VIII.2) Длъжност: r,’i а

Кмет на Община Велико Тъ/й^/Ь }$ 11— H t— я--------------------------------------
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




