
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕШЕНИЕ 
за прекратяване на обособена позиция №1 
с уникален номер в РОП 00073-2019-0068 

№ РД 2 4 - . Ifo., 19г. 

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: Избор на изпълнител на СМР по 
изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната 
инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България" с 
прогнозна стойност - 1 787400,00 лева Без ДДС 

Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на 
обществения градски транспорт- 57732.ООлева без ДДС ; Обособена позиция №3: 
Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища - 153000.00 лева без ДДС 
Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на 
съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на 
оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и 
възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във 
връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена позиция 
№ 2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда валиден за индивидуалната 
им стойност, открита с Решение РД 24-179 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 21.11.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП 
(РОП) под ID 945002 , с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2019-0068, публикувана 
на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-
na-kupuvacha/744 

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 6195229; 062 619251, 
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: 
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I.2.Вид на възложителя и основна дейност: 
Местен орган с основна дейност - Обществени услуги. 

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. 
II. 1. Обект на поръчката - Строителство; 
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: 
Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на 

компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България"; 
Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на 

обществения градски транспорт; 
Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища; 

Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по 
реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез 
събиране на оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и 
стойността, и възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на 
поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по 
обособена позиция № 2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда валиден 
за индивидуалната им стойност. 

11.3. Кратко описание на поръчката: 
Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" включва обекти, 

които се явяват компоненти от транспортната инфраструктура и системи на градския 
транспорт на гр. Велико Търново. Предметът на позиция №1, предвижда рехабилитация на 
булевард "България", от ул."Васил Левски" (ОК 233 - в района на Съдебна палата и 
Кооперативен пазар) до Западен пътен възел (ОК 1712), в т.ч. и директното трасе на 
булеварда в зоната на кръговото кръстовище между улиците - ул."Беляковско шосе", 
ул."България", ул."Полтава", ул."Освобождение" и ул."Краков". Бул."България", която е 
предвидена за рехабилитация е разделена на 3 участъка: Първи участък - от ул."Васил 
Левски" ( ОК 233 - в района на Съдебна палата и Кооперативен пазар) до зоната на кръгово 
кръстовище с ул."Беляковско шосе", с дължина - 1 050 м и с ширина - 12 м. Обща площ на 
първи участък - 12 600 м2; Втори участък - Зона на кръгово кръстовище с улиците -
ул."Беляковско шосе", ул."Полтава", ул."Освобождение" и ул."Краков" - директно трасе : 
Ляво платно с дължина 620 м и с ширина 12 м, с площ - 7 440 м2; Дясно платно с дължина 
620 м и с ширина 12 м, с площ - 7 440 м2; Общата площ на двете улични платна във втори 
участък е 14 880 м2; Трети участък - от зоната на кръгово кръстовище с улиците -
ул."Беляковско шосе", ул."Полтава", ул."Освобождение" и ул."Краков" до Западен пътен 
възел (ОК 1712 ): Ляво платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ - 9 120 м2; Дясно 
платно с дължина 760 м и ширина 12 м, с площ - 9 120 м2; Общата площ на двете платна в 
третия участък е 18 240 м2; Общата площ на бул."България", която е предвидена за 
рехабилитация е - 45 720 кв.м. обособена позиция №2 включва изграждане на фундаменти, 
окабеляване, и доставка на соларни панели за информационни табла в района на 22 спирки 
на територията на град Велико Търново, обособоена позиция №3 включва модернизация на 
светофарни уредби на 4 кръстовища, доставка на нови лед секции, броячи и други. 
Строителството по обособена позиция №2 и обособена позиция №3 се възлагат по реда на 
съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез събиране на 
оферти с обява. Стойността на позициите не надхвърля 1 000 000,00 лв. и стойността, и 
възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във 
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връзка с гореизложеното, Възложителят ще възложи строителството по обособена позиция 
№ 2 и №3 на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП съобразно реда валиден за индивидуалната 
им стойност. 

11.4. Общ терминологичен речник (CPV): 45000000; 

11.5. Вид на процедурата: Открита процедура. 

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-179 от дата 18.11.2019 г. на Кмета 

на Община Велико Търново 
III.2. Уникален номер на поръчката:00073-2019-0068 

IV. ПРЕКРАТЯВАМ: 
Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на 

компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект 
„Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по обособени позиции: 

Обособена позиция №1: Рехабилитация на уличната мрежа на бул. „България" 
с прогнозна стойност 1 787400,00 лева без ДДС 

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. Мотиви за прекратяване на процедурата: 
Необходимо е да бъде прекратена, поради възникване на необходимостта от промяна 

на съществуващата информация в техническата спецификация. В срока за постъпване на 
искания за разяснения по документацията за участие са постъпили множество въпроси по 
документацията за участие, които изискват преразглеждане и коригиране на заложени 
изисквания. Пропуските в техническата спецификация, допълването или променянето им 
малко преди крайния срок за подаване на оферти би се определило от финансиращите 
органи като нарушение на ЗОП, тъй като промяната не е извършена съгласно предвидения 
ред с решение за промяна, а и като действие ограничаващо участието, което би имало за 
своя последица финансови корекции за общината, като разпоредител с бюджетни средства. 
Необходимите промени, изменят съществено изискванията на Възложителя, параметрите и 
дейностите в Техническата спецификация. 

Техническата спецификация има съществено значение за правилното изготвяне на 
съдържанието на плик Предлагани ценови параметри, тъй като съгласно указанията на 
документацията за възлагане на обществената поръчка „Съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри" трябва да съответствие на техническата спецификация по 
отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Съдържанието на техническата 
спецификация детерминира начина на ценообразуване, тъй като участникът е длъжен да 
включи при формирането на единичните цени всички необходими разходи. 

Всички посочени по горе обстоятелства налагат прекратяване на основание чл.110, 
ал.1, т.9 от ЗОП. 

Поръчката ще бъде обявена отново, като открита по вид процедура, съгласно чл.18, 
ал.1, т.1 от ЗОП, след изтичане на законоустановеният срок по чл. 197, ал.1, т.7, буква „д" 
от ЗОП. 

Спазването на принципите за свободна и лоялна конкуренция и на публичност и 
прозрачност изисква прекратяване на процедурата и откриване на процедурата отново 
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след отстраняване на непълноти по техническата спецификация, като на всички участници 
се предостави възможност и достатъчно време да подготвят офертите си и организират 
участието си в процедурата. 

Прекратяването на процедурата цели осигуряване на широко участие и постъпването 
на голям брой оферти. 

Гореизложените обстоятелства правят наложително прекратяването на обособена 
позиция №1 от обществената поръчка с оглед законосъобразното възлагане на дейностите с 
голяма обществена значимост включени в съответствие с приложимите законови 
изисквания. 

V. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, решението ще бъде публикувано в профила 
на купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.b^/bg/profil-na-kupuvacha/744 

VI. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7, буква „д" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша", № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Проф.Георги ] Камарашев 
жтелство и устрой 
t u n o n '} \ 

Кмета на Община Велико Търново) 

Заместник кмет „Строителство и устройство irâ  
В Община Велико Търново . V 
(Съгласно Заповед №РД 22-2097 от 13'Ж2(ЦУгГ'т 

ията" 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирек [ ОП 

Инж.Динко Кечев 
Директор Дирекция<€22^^ 

ИнжЛДажСбВояджиев 
Началник отдел ТИ 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в Дирекц 

Изготвил: 
А леке ° п п т n поп 
Главе 
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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


