
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
Решение за публикуване

I |осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
202003i0-00073-0048(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i -ви етап:________   дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
59. Екология_______________________________________________________________________

Решение номер: РД 24 - дата: 12/06/2020 дд/мм/гггг

А О П

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:________
Изходящ номер:__________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^П убличен
|~| Секторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Динко Кечев, инж. Цанкс Бояджиев, 062619 506; 062619 503;
Надя Петрова 062619 228
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 062619 231
Интернет адрес/и
Основен адрес (иШ ):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/779
I.2) Вид на възложителя j. •
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, ППубличноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

М  Регионален или местен орган П Д руг тип:
П  Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

ЕЗ Обществени услуги |Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

УНП 858lbclc-911 !-40dc-bf45-53a94b9ff45b 1

mailto:pk@aop.bg
mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na


Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □  Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
ПЗдравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Г а з  и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□  Водоснабдяване □ Д р уга  дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ И: ОТКРИВАНЕ
^Откривам процедура

Е£|за възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

I IСъздавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а □  Н е ЕЗ

II. 1) В и д на п р оц ед ур ата  _________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
^О ткрита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
ПСъстезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ О ткрита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект 
П  Публично състезание
□  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
ПСъстезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________
(п о п ъ л ва  се о т  п убл и ч ен  въ зл ож и тел )

|^Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП ___________________________________________________

(п о п ъ л в а  се о т  сек то р ен  възл ож и тел )
□ Ч л . 132 от ЗОП
^]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП______________________________________________

УНП: 8581Ьс1с-9111-40(1с-ЬГ45-53а94Ь9й,45Ь 2



Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_____________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. 1) Наименование
Почистване и осигуряване на проводимост на речните корита и бреговете 
на река Янтра и река Негованка в критични участъци на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции:
IV. 2) Обект на поръчката

□  Строителство 
□Доставки
ЕЗ Услуги______________________________________ ___________________________________

ППз) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
За ОП №1:Обхватът на позицията включва-почистване на участъка от 
храстова и дървета растителност, от наноси от земни маси и тиня в 
речното легло и бреговете в посочения участък, разриване и натоварване 
на изрината земна маса и тиня, извозване до депо - за Четвърти участък, 
а за Пети участък последователността на дейностите е - подравняване на 
съществуващ земен път, като с това ще се осигури насипен материал за 
направа на дига 3. - Почистване на остров 2 от дървесна растителност 
(оставащ остров, определен за запазване); - Изтребване на насипния 
материал от остров 3 за направа на рампа и временни отбивни диги 1 и 2.
- Останалият насипен материал от остров 3 с изкоп на транспорт, ще се 
извози за насипване на ръкав 3 (между десния бряг и оставащия остров).
- Изкопаният материал от остров 1 чрез изкопаване на транспорт се 
извозва за засипване на ръкав 3, докато се оформи ивица за връзка с 
дига 1 и 2. - Разваляне на рампата и отбивната дига при остров 1. 
Изчистване и на останалата част от острова, като се прави едновременно 
отбивна дига между остров 2 и десния бряг на реката. - С изкопаване на 
остров 1 и диги 1 и 2 се освобождава целия проектен профил на реката 
наносния материал също отива за запълване на ръкав 3. -Недостигащият 
материал за засипване на ръкава между десния бряг и оставащия остров 
може да бъде доставен от съседните участъци по поречито на р.Ян.тра, 
предшестващи изпълнението на настоящия участък. По преценка на 
Възложителя големия остров, който е определен за запазване може да се 
намали във височина с 2,00 до 2,20м и изкопания материал да се използва 
за запълване на недостигащите количества. За ОП №2: Обхватът на 
позицията включва: -Почистване на речните брегове от храсти и единични 
дървета, в което влизат изсичане, изкореняване, извличане и превоз със 
самосвали на депо. - Направа на временен земен път за движение на 
механизацията. -Направа на свързваща дига между този път и островните 
отложения в коритото на реката. Останалите видовете дейности по 
почистване на коритото могат да започнат при маловодие. 
Последователността на дейностите е следната: -Изкопаване машинно на 
наносните отложения и извозване на депо. Изкопът се извършва с багер с 
обратна лопата с натоварване на самосвал и превоз до депо. - Почистване 
на бреговете от наносни отложения. Изкопът се извършва с багер от самия 
бряг. Изкопаните земни маси и тиня се полагат на отвал върху 
естествения бряг, след това се притикват с булдозер на временни 
работни депа на брега за отцеждане, които са на разстояние 50-60 м

УНП: 8581Ьс1с-9111-4СМс-ЬГ45-53а94Ь9Я45Ь 3



Ч.:

Партида: 00073 ' РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

едно от друго. Събраните .наноси на работни депа по брега след оцеждане 
на водата от тинята се натоварват с - багер на транспорт и се извозват на 
депо. Подробна информация за описанието на предмета на поръчката с 
естество и количество на дейностите е представена в приложената 
техническа спецификация.
ОП №1 с предмет: Четвърти участък на река Янтра в участъка - 350 м 
преди и 150 м след моста на общински път между' село Леденик и село 
Шемшево / дължина 500 м/ и пети участък на река Янтра в участъка: 
"Леската" /150 м западно от воденицата на с. Леденик/ - 400 м по 
течението на реката след "Леската" /150м южно от воденицата/ на 
стойност - 179 516,67 лв. без ДДС;
ОП №2 с предмет: Първи участък на река Янтра в участъка - от Дъгов мост 
на републикански път 1-4 "София -Велико Търново - Варна до 50м след 
бетонен мост за ж.п. гара Велико Търново / дължина 600 м/ и участък р. 
Негованка - 800 м преди (въжен мост) и 200 м след каменен мост в 
центъра на с. Емен на стойност - 366 104, 17 лв. без ДДС. Финансирането 
за обособени пизиции № 1 и 2 е осигурено с ПМС № 63 от 26 април 2018 г. 
Възложителят ще възложи изпълнението на обособени позиции от № 3 до № 5 
по реда, предвиден за индивидуалната стойност на всяка една от тях - 
чрез директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да ЕЗ Не □
на околната среда___________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация 1 (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите " (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)_________________________________________________________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да О  Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да £3 Не I I
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:___________545620 . 84__________Валута:_________ ВСИ____
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да ЕЗ Не Д

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:___________577970.12_________ Валута:__________ВСЫ___

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
ОП №3 с предмет: Действия по осигуряване на проводимост на речен
участък около мостови съоръжения на р. Янтра, при с. Пушево, община 
Велико Търново на стойност:5062,88 лв. без ДДС; ОП №4 с предмет: 
Действия по осигуряване на проводимост на речен участък около мостови 
съоръжения на р. Янтра, при с. Самоводене, община Велико Търново на 
стойност:3991.52 лв. без ДДС и ОП №5 с предмет: Действия по разчистване 
на мостово съоръжение на р. Бохот, с. Хотница община Велико Търново, на
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стойност: 23 294.88 лв. без ДДС, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, са 
възложени по реда валиден За индивидуалната им стойност, тъй като 
стойността на съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, 
както и общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата 
стойност на поръчката. Общата стойност на ОП от №3-5 към момента на 
обявяване поръчката е 32 349,28 лв. без ДДС. За ОП от № 3-5 не следва 
да се подават оферти. Остатъчната стойност на поръчката след отделянето 
на ОП № 3-5 е 545620.84 лева без ДДС. Възложителят ще възложи 
изпълнението на обособени позиции от № 3 до № 5 по реда, предвиден за 
индивидуалната стойност на всяка една от тях - чрез директно възлагане 
по реда на чл.20, ал.4, т.З от ЗОП.Отделянето на тези ОП е извършено 
при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а 
именно: прогнозната стойност на всяка една от тях не надхвърля 156464 
лева без ДДС, а общата стойност на обособени позиции № 3-5 е в размер 
на 32 349,28 лева без ДДС и не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна 
стойност на поръчката.

РАЗДЕЛ V; МОТИВИ___________________________________________
У.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най- 
голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, 
респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да 
се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най- 
добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се 
възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура 
се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи 
конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане 
ца процедурата.
У.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

У.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________  от дата________  дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____
-________ -_________(ппппп-уууу-хххх)
У.4) Допълнителната досгавка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________ Валута:__________ ВСМ

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________________________________
ЕЯ обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□поканата за участие
БЗ документацията______________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ__________________
VII. г) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin0cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ÄOI1 жалба може да се подава до КЗК с
копие и до Възложителя от всяк® (заинтересовано лице в 10-дневен срок от
изтичане на срока по чл. 100, /ал.З от ЗОП срещу решението за откриване
на процедурата и/или решениет® ха одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна,информация.
VII.4) Дата на и з п р а щ а н е р е ш е н и ^

12/06/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗ
. .

% И Т Е Л ____
VIII.l) Трите имена: (
инж. Даниел Панбв^
VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Вели

УНП: 8581bclc-911 l-40dc-bf45-53a94b9ff45b 6

http://www.cpc.bg
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




