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

РЕШЕНИЕ 

за прекратяване на обособена позиция № 2 и обособена позиция № 4 по процедура с 
уникален номер в РОП: 00073-2019-0069 

№ РД 24 - от . . . S ^ - . j D . V . . . 2020 г. 
гр. Велико Търново 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от ЗОП, във връзка 
с чл.110, ал. 1, т. 1 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: Избор на изпълнител за изпълнение на 
Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица 
„Магистрална", с прогнозна стойност - 1 011 200.00лева без ДДС; 

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" - 325 бОО.ООлева без ДДС; 

Обособена позиция №3: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Беляковско шосе", бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" -
759 471.43лева без ДДС; 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище" - 405 ООО.ООлева без ДДС; 

Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" 
- 881 бОО.ООлева без ДДС; 

открита с Решение № РД 24 - 178 от 18.11.2019 г. с ID 945010, обявление с ID № 945011, 
публикувано в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер 
№ 00073-2019-0069 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 
2019/S 226-553099, и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https.7/www.veliko-tarnovo.bR/bR/profil-na-kupuvacha/732/ , с обща прогнозна стойност 3 382 
871.43 лева без ДДС 

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Кметът на Община Велико Търново инж. 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: inop_vt@abv.b^,, факс: 062 619 231; 

Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки"; 
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.b^ ; 
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.b^/b^/profil-na-kupuvacha/732/ 
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -

Обществени услуги. 

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

http://www.veliko-tarnovo.bR/bR/profil-na-kupuvacha/732/


II. 1. Обект на поръчката - Строителство 
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: Избор на изпълнител 

за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", обособени в пет позиции: 

11.3. Кратко описание на поръчката: Избор на изпълнител за изпълнение на 
Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран 
градски транспорт на град Велико Търново", обособени в пет позиции: 

1. Изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална" - за провеждане на пешеходното 
движение през улицата е предвидено изграждане на надлез. 
2. Предвижда се ново транспортно решение за кръстовището между улици „Хр. Ботев", „7-ми 
юли", „Цар Т. Светослав" , което да подобри пропускателната му способност. 
3. Кръстовището между улиците „Беляковско шосе", „България", „Полтава", „Освобождение", 
„Краков" 
4. Паркинг „Сержантско училище" - на площ 6 240 кв.м. ще се изградят: навес за електробуси, 
паркоместа за 10 бр. туристически автобуса и около 100 бр. паркоместа за леки автомобили в 
т.ч. и автомобили за хора с увреждания. 
5. Паркинг „Френкхисар" - на площ 6367 кв.м. са предвидени паркоместа за 10 бр. 
туристически автобуса и 145 бр. паркоместа за автомобили в т.ч. и за автомобили за хора с 
увреждания. 
Към паркингите ще бъде изградена и необходимата площадкова инфраструктура и външни 
връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на терените. 

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 № РД 24 - 178 от 18.11.2019 г. на Кмета на 

Община Велико Търново на Кмета на Община Велико Търново 
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0069 
IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, както следва: 

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" - 325 бОО.ООлева без ДДС; 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище" - 405 ООО.ООлева без ДДС; 

IV. 1. Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно „Възложителят 
прекратява процедурата, когато не е подадена нито една оферта". 

IV.2. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 2 И № 4: 
С Решение № РД 24 - 178 от 18.11.2019 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: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, 
строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново", обособени в пет позиции: 



В определения срок за подаване на оферти, за обособени позиции № 2 и № 4 няма 
постъпили оферти. 

Във връзка с това Възложителят взема настоящото решение за прекратяване на: 

Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между 
улици „Христо Ботев", ,,7-ми юли", „Цар Т. Светослав" - 325 бОО.ООлева без ДДС; 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище" - 405 ООО.ООлева без ДДС; 

V. Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://wwvv.veliko-tarnovo.b&/b^/profil-na-kupuvacha/732/ 

VI. Съгласно чл. 197, аЛ. 1, т. 7, б. "д" от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се псцава 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 дортзлож^т^дяг^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ Джж̂ яжж ж|Г V f i W j H O f e 
КМЕТ НА ОБЩИНА Ъ Щ Щ О Т^РНОрО 

Съгласувал: 
Надя Петрова 
Директор дирекция'Ofl 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекция ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Главен експерт 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


