
РЕШЕНИЕ 

за прекратяване на обществена поръчка
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2020-0010

№ РД 24-......... от ..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 и чл.110, ал. 1, т. 9 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: „Строително монтажни 
работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община 
Велико Търново, по обособени позиции“ публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://vvww.veliko-tarnovo.bg/ba/profil-na-kupuvacha/768, 
с уникален номер на процедурата 00073-2020-0010 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 20.02.2020 г. е ID 960727 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2020-0010 и прогнозна обща 
стойност на поръчката - 904763.74 лв. без ДДС, от която 725 333.33 лв. без ДДС, 
остатъчна стойност на обществената поръчка, по която се събират оферти 
разпределена по позиции както следва: за Обособена позиция № 1:
„Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец” - УПИ III, кв. 153а, гр. 
Велико Търново“ - 192 000 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2: „Довършителни 
СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска 
градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново” - 533 333.33 лв. без ДДС.
Обособените позиции възложени по чл. 21, ал.6 от ЗОП са: Обособена позиция № 3: 
„Извършване на неотложни ремонтни дейности с ДГ "Евгения Кисимова", ДГ "Иванка 
Ботева", ДГ "Св. Св. Кирил и Методий", ДГ "Здравец", ДГ "Райна Княгиня", ДГ "Соня", 
ДГ "Пролет", ДГ с. Балван” Обособена позиция № 4: „Извършване на неотложни 
ремонтни дейности е ДГ "Слънце, ДГ "Мечо Пух" с. Беляковец, ДГ "Надежда" гр. 
Килифарево, ДГ с. Церова кория, ДГ с. Водолей“ Обособена позиция № 5: „Извършване 
на спешен ремонт на четири броя разливни помещения и два броя санитарни възли в 
детска градина "Слънце", град Велико Търново ” Обособена позиция № 6: „Извършване 
на спешен ремонт на покрива на детска градина "Пролет", гр. Велико Търново ” 
Обособена позиция № 7: „Извършване на основен ремонт на санитарни помещения в ДГ 
"Ивайло", гр. Велико Търново ” Обособена позиция № 8: „Извършване на авариен 
ремонт на отоплителна инсталация в детска градина "Соня", град Велико Търново” 
Обособена позиция № 9: „Необходими допълнителни дейности по изграждане на обект: 
Детска градина „Шарения замък“ гр. Велико Търново” Обособена позиция № 10: 
„Спешен ремонт на стъпалата пред централния вход на ДГ "Соня", гр. Велико Търново“. 
ОП от № 3-10 включително, са възложени по реда валиден за индивидуалната им 
стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 1 000 000 лв. без 
ДДС, както и общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата стойност на 
поръчката. Общата стойност на ОП от № 3-10 към момента на обявяване поръчката е 179 
430,41 лева без ДДС.

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, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
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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/768
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
„Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
За обособена позиция №1: Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец”- УПИ 
III, кв. 153а, гр. Велико Търново:
Обхватът на поръчката включва - разпокриване, ремонт на компрометирани покривни 
елементи без да се засяга конструкцията и покриване с бетонови керемиди и термопанел 
със съответните елементи за вентилация, снегозадържане и др. За обекта е разработена 
количествена сметка.включваща дейности по изпълнение на: 1 .Скатен покрив основна 
сграда, котелно и кухненски блок-предвижда се разпокриване, демонтаж на летви и 
компрометирани елементи, замяната им с нови. Ще се положи дъсчена обшивка, 
хидроизолация, летви и контралетви. Покривът ще се покрие с бетонови керемиди, като 
се поставят съответно профилни керемиди за вентилация и за снегозадържане. Ще се 
поставят билни капаци. Пода на таванската плоча ще се почисти от отпадъци и върху 
него ще се положи топлоизолация от каменна вата с плътност не по-малка от 80 кг/мЗ. И 
коефициент на топлопроводност X<0,038W/m.K. Върху топлоизолацията ще се положи 
паропропусклива хидроизолационна мембрана и циментова замазка с минимална 
дебелина 4 см. 2. Покрив на физкултурен салон-покривът на физкултурния салон е от 
профилиран термопанел с дебелина 5 см. Изграден е окачен таван с топлоизолационен 
материал XPS с дебелина 2 см. Помещението няма достъп до дневна светлина. За 
физкултурния салон ще бъдат изпълнени следните дейности: Ще се демонтира 
съществуващия покрив от термопанел с дебелина 5 см. Ще се монтира покрив от 
термопанел с дебелина 10 см. В покрива ще се оформят и монтират 6 броя покривни 
прозорци с размери 100/90 см. Ще се изгради окачен таван от гипскартон. 3. Връзка на 
покрива с новата постройка-при ремонта на покрива на физкултурния салон и на 
кухненския блок следва да се осигури връзка с покрива и стените на пристройката, която 
е в процес на завършване. За целта ще се премахне западния скат на покрива на 
кухненския блок, ще се продължат южния и северния скат до достигане на новата сграда 
и ще се монтира обшивка от ламарина. Към документацията е приложено архитектурно 
заснемане на детската градина.
11.4. Основен CPV код: 45260000.
11.5. За обособена позиция №2: „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по 
Разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново”: 
Обхватът на поръчката включва - дейности по промяната на предназначението на 
плувния басейн и обособяването на две групи за по 12 деца. За целта се предвижда 
премахване на съществуваща козирка на кота +6,00 м. Изгражда се продължение на 
плочата на кота +4 Изгражда се продължение на плочата на кота +4,20 за обособяване на 
пода на новапроектираната група на кота +4,20. Изпълняват се проектирани колони за 
укрепване и ново стълбище от коти + 3,00 до +4,20м.Предвижда се събаряне на
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съществуващи тухлени зидове и изграждане на нови с цел изпълнение на промените по 
чл. 154 от ЗУТ. Предвижда се поставянето на настилки по подовете в зависимост от типа 
на помещенията. На пода на първия етаж ще се положи топлоизолация съгласно проекта 
по част ЕЕ. За всички настилки и крайни покрития следва да се използват само материали 
„първо качество“ или еквивалент. По всички външни стени ще бъде поставена 
топлоизолация тип EPS Fl00 или екв. с дебелина 12 см. Всички еркери също следва да 
бъдат топлоизолирани с материал EPS с дебелина 12 см. Предвижда се поставяне на ПВЦ 
дограма с едно ниско емисионно стъкло и едно всесезонно стъкло на южните фасади. 
Входните врати следва да са алуминиеви с прекъснат термомост, със стъклопакет или 
термоизолационен панел. Покривът на сградата е скатен „студен“. Покритие бетонови 
керемиди, дървена покривна конструкция. Предвидено е да се изпълни 
електроинсталация на обекта, включваща осветителна, силнотокова, 
пожароизвестителна и мълниезащитна инсталация. Ще се изгради водопроводна и 
канализационна инсталация за сградата. Предвижда се да се изгради смукателна 
вентилация за санитарните помещения и за помещенията, които нямат прозорци или 
врати към външен въздух. Ще се изгради пожароизвестителна инсталация за обекта 
съгласно проект по част „Пожарна безопасност“. Предвижда се доставка на 
пожарогасители и табели за евакуационно осветление.
11.6. Основен CPV код: 45000000; 45200000; 45260000.
II. 5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-20 от дата 18.02.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново.
III. 2. Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0010.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА:

IV. 1. Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи 
се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на покрив на детска градина 
„Здравец” - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“ - с прогнозна стойност: 192 000 
лв. без ДДС;

Обособена позиция № 2: „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ 
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико 
Търново” - с прогнозна стойност: 533 333.33 лв. без ДДС.

IV.2. 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.3. Мотиви за прекратяване на процедурата:
Обществената поръчка е необходимо да бъде прекратена, поради възникване на 
необходимостта от промяна на съществуващата информация в частта „Рекапитулация“ 
към количествените сметки за обособена позиция №2 с отпадане на част „Обзавеждане“, 
както и да бъде добавена допълнителна информация към публично предоставената 
такава за инвестиционните проекти. В срока за постъпване на искания за разяснения по 
документацията за участие са постъпили въпроси по документацията, които изискват 
преразглеждане и коригиране на оповестената информация по обособена позиция №2. 
Отделно от информацията по запитването, при прегледа на документацията се установи,



че в оповестената КСС към обособена позиция №1 се съдържа работни данни, които биха 
объркали заинтересовани участници.
Допуска се, че необходимите промени по предварително обявените условия, изменят 
съществено някои от изискванията на Възложителя, в частта за определянето на общата 
цена на дейностите в публикуваните КСС за всяка от обособените позиции.
Прекратяването на обществената поръчка цели осигуряване на широко участие и 
постъпването на голям брой оферти при последващо обявяване на процедурата.

V. Съгласно чл. 42. ал.2. т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал.2, т.1 от ППЗОП, решението 
ще бъде публикувано в дена на издаването му в профила на купувача на интернет адрес: 
https://wwwweliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/768.

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, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнениетйнк заповедта ще упражнявам лично.
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