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РЕШЕНИЕ
за прекратяване на публично състезание

№ РД 24-..k & ^ . / ^ , U 2 0 19 г.

На основание 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.12 е предмет: 
„Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за 
популяризиране резултатите от проекта“ 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“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП открита е Решение РД 
24-156/21.10.2019 г. е уникален номер на поръчката в РОП 00073-2019-0060 и публикувано 
обявление от дата 21.10.2019 г. с ID 940074. 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/729/, е прогнозна стойност без ДДС: 896.41 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. „Майка България“ № 2, тел: 
062 619229; 062 619231, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 251;

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-kupuvachay729/

1.2.Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  
Обществени услуги.
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изкуство и култура -  общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 
туризма ", Проектен код: НОВС -576 , е рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния -  България “  2014 

-  2020, сьфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския онд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието и
публикацията се носи от Община Велико Търново.
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РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Услуги;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд и 1 бр. постоянна обяснителна табела за 

популяризиране резултатите от проекта“ в рамките на проект „Изкуство и култура -  общи 
трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ЯОЕЮ - 
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 У-А Румъния-България“ 2014-2020“

11.3. Кратко описание на поръчката:
Дейност 1: Изработка и монтаж на 1 бр. временен билборд /едностранен/. Възложителят 

следва да позиционира временен билборд за периода на строителството в близост до обекта на 
интервенция. Същият следва да бъде поставен на подходящо място на/или в близост до 
строителната площадка, където може лесно да се визуализира от обществеността, със срок на 
изпълнение преди стартиране на строително-монтажните работи. На билборда трябва да се 
визуализира наименованието на проекта/операцията и главната цел на дейността, като тази 
информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда. 25% от площта на билборда 
заемат: емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз“ и наименованието на 
финансиращия фонд /ЕФРР/, съгласно раздел 2.1 от Наръчника за визуална идентичност на 
Програмата. Дейността включва изготвяне на дизайн, изработка -  печат, доставка и монтаж на 
металната конструкция, с размер на паното: вие. 1,5 м./ шир. 2 м„ материал на паното: 
подходящ материал, устойчив на неблагоприятни атмосферни условия, едностранна визия - 
пълноцветен печат, изображение с ЕГУ устойчивост (устойчиви мастила). Изпълнителят има 
ангажимента да извършва подръжка и ремонт за своя сметка на билборда при нужда, в срока на 
монтирания билборд за периода на строителството. Билбордът се отстранява от изпълнителя за 
негова сметка, но не по-късно от три месеца след приключване на строителните дейности по 
проекта, като се заменя с постоянна обяснителна табела.

Дейност 2 - Изработка и монтаж на 1 бр. постоянна обяснителна табела. Табелата трябва 
да съдържа същите основни елементи, които са указани по-горе по отношение на временния 
билборд. Съгласно Наръчника за визуална идентичност на Програмата, раздел 2.2, постоянната 
обяснителна табела трябва да бъде позиционирана на физическия обект на интервенция след
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приключване на СМР, но в случай на рестриктивни правила по отношение на статута на 
сградата, Изпълнителят съгласува с Възложителя мястото на монтаж. Дейността включва 
изготвяне на дизайн, изработка -  печат, доставка и монтаж на металната конструкция е размер 
на паното: вие. 50см/шир. 80 см., материал на паното: подходящ материал, устойчив на 
неблагоприятни атмосферни условия, едностранна визия - пълноцветен печат, изображение с 
UV устойчивост (устойчиви мастила). Постоянната обяснителна табела трябва да бъде 
поставена на видно място, достъпно за широката общественост /съобразно обектът на 
интервенция/сградата след приключване СМР на същия, или на място предварително одобрено 
от Възложителя в обхвата на интвервенирания обект. На табелата трябва бъде отбелязана 
текстова и визуална информация предоставена от Възложителя и всички останали 
задължителни компоненти съобразени с Наръчника за визуална идентичност на Програма 
„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния -  България“ 2014-2020.

Съдържанието, дизайнът и монтажът на билборда и табелата на определените места се 
съгласуват предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да изготви проект на дизайн на 
временния билборд и постояната обяснителна табела като ги представи на Възложителя за 
одобрение. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото и 
визуалното съдържание и дизайна на билборда и табелата в рамките на тяхното изпълнение.

Временния билборд и постоянната обяснителна табела трябва да посочват 
наименованието и основната цел на проекта. Те се изготвят в съответствие с техническите 
характеристики, приети от Европейската комисия, Ръководството за изпълнение на проекти и 
Наръчника за визуална идентичност на Програмата за трансгранично сътрудничество 
„ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България“ 2014-2020.

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 31523000;
Описание: Светлинни фирмени и указателни табели.

11.5. Вид на процедурата: Публично състезание.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Решение 24-156/21.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0060

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБЯВЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ.18, 
AJI.1, Т.12 ОТ ЗОП.
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IV. 1.Правно основание -  чл. 110, ал. 1 т. 9 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата е мотивирано решение когато са необходими съществени промени в условията на 
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица;

IV.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:

Необходими са промени в документацията свързани с гаранцията за изпълнение, което 
би довело 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/729/.

VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, б. „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 
„Витоша“, № 18, Р еп убли ка^^^^й й .'.!000, София, тел: 02 988 4070, e-mail:cpcadmin@cpc.bg. 
факс: 02 980 7315, интерь * Îfey/www.cpc.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЕЖАНА £
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВА 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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V
Съгласувал:

Надя Петрова -  Директор на дирекций^Н^ 

Изготвил:
Явор Иванов -  Юрисконсулт в дирекция ОП
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