
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ
на процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0031

№ РД 24 - Зк о т  2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл.110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 
във връзка с открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка 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“ по Програма за трансгранично сътрудничество 
“ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020“, открита с Решение номер РД 24-79 от дата 
24.06.2019 г., обявление с ID № 918165, публикувано в електронната страница на Агенцията по 
обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019-0031 на поръчката в РОП и в Официален 
вестник на Европейския съюз с № 2019/S 123-299457 от 28.06.2019 г., и с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/684. с 
общата прогнозна стойност от 1059903.70 лв. без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново -  Даниел Димитров Панов, е публичен възложител по 

чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 

тел: 062/619 231; e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „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/684
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - Обществени

услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката -  строително монтажни работи
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „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“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- 
България 2014-2020“

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/684
mailto:mop_vt@abv.bg
http://www.veliko-tamovo.bg
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/684


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 m 2. 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:Архитектура,Конструктивна,Електрическа, ОВК, ВиК, Енергийна ефективност, Пожарна 
безопасност,ПБЗ, ПУСО, Проектно-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 - = 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 - = 
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 стоманобетонова плоча на кота +9,60 м; 6. монтаж на окачен таван тип 
"Армстронг" или еквивалент, в помещенията на кота +8,50 м; 7.предвижда се подмяна на 
съществуващия котел с термопомпена система въздух -  вода; 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. Основен CPV код: 45000000

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № 24-79 от дата 24.06.2019 г. на Кмета на Община 

Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0031

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно „Възложителят прекратява 
процедурата поради това, че са установени нарушения при откриването й, които не могат да 
бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата“

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
С Решение 24-79 от дата 24.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е открита 

процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка 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“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-А Румъния- 
България 2014-2020“

Поради възникнал технически проблем при обслужване на електронната платформа на 
профила на купувача се установи, че не е осигурен достъп до файл съдържащ образец на ЕЕДОП, 
който е необходим на участниците за изготвяне на офертите. Установява се наличие на правно 
основание за прекратяване на процедурата на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, а именно са 
установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

Спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция и на публичност и 
прозрачност изисква прекратяване на процедурата, е оглед неосигурения поради технически 
причини пълен достъп на информация от документацията за възлагане на обществената поръчка.

Въпросната процедура ще бъде открита отново с документацията в пълния й вид, е оглед 
на това да бъде осигурена възможност и достатъчно време участниците да подготвят офертите 
си и организират участието си в процедурата. Прекратяването на настоящата процедура цели 
осигуряване на възможност за широко участие и постъпването на голям брой оферти, получаване 
на конкурентни оферти и избор на икономически най - изгодна оферта. Поради изтичане на 
законоустановените срокове по чл.100 от ЗОП информацията, до която не е осигурено 
навременно достъп към днешна дата не може да бъде публикувана. С оглед осигуряваното на 
законосъобразност прекратявам, като същата ще бъде предмет на ново обявяване.

V. Съгласно чл. 36а, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението 
ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: https://www.veliko- 
tamo уо ,b ц/Ь ц/profi 1 -na-kupuvacha/684.

VI. Съгласно чл. 26, ал.1, т.2 от ЗОП(предложение първо) в срок до седем дни от влизане 
в сила на настоящото решение за прекратяване на позициите, да бъде изпратено за публикуване 
в АОП обявление за възлагане на поръчка.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. “д“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. 
Витоша № 18, с копие и до Възложителя. Съгласно определението на § 2, т. 13 от ДР на ЗОП не 
са налице заинтересовани участници, за които е приложима хипотезата на чл. 197, ал.1, т.7 от 
ЗОП.

Контрол по изпълнението нц реш ени^^да^прЗш нявам  лично.
f c - Г  V 

в ъ з л о ж и т е л  М К Ш Т ) * !
СНЕЖАНА АТАНАСОВА Д А Ш К и ВАНОВА'.;.3 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „Ф И Н А Н ^ И \
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА З А В Д Е С Т & А ц | 22-1121/09.07.2019 Г.

Изготвил и съгласувал:

Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция ОП _
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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.




