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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.b g , aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

П  Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване

[^осъщ ествен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
_________-_________-_________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения____________________________________________________

Решение номер: РД 24 - l̂ i?p  От дата: 17/03/2020 дд/мм/гггг__________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:_________
Изходящ н ом ер :____________________________________ от дата
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
П 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. Ивайло Дачев, Надя 062619 506; 062619 503;
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/784
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

[_]Министерство или друг държавен орган, П П убличноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

[_|Национална агенция/служба [ |Европейска институция/агенция или
международна организация

[^Регионален или местен орган П Д р у г т и 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
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□ О тб р а н а □ С о ц и а л н а  закрила
□  Обществен ред и сигурност □ О т д и х , култура и вероизповедание
□ О к о л н а  среда □ О бр азован и е
□  Икономически и финансови дейности □ Д р у г а  дейност:
П Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □ Д р у г а  дейност:
П Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ЕЗ Откривам процедура

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

□  Създавам квалификационна система

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

II. l )  В и д  н а  п р о ц е д у р а т а _____________________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ Открита процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура 
□ С ъ стезател н а процедура с договаряне
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□ Д оговарян е без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ О тк р и та  процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура
□ Д оговар я н е с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□ Д оговар я н е без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□ Д оговар я н е с публикуване на обявление за поръчка
□  Състезателен диалог
П Д оговяряне без публикуване на обявление за поръчка_____________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________
(п о п ъ л в а  се о т  п у б л и ч е н  в ъ з л о ж и т е л )

ЕЗЧл. 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 .  i8 , 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  с е к т о р е н  в ъ з л о ж и т е л )
□ Ч л .  132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП________________________________________________
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□ 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. 11 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
~~|Чл. 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
□ Ч л .  164, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. i) Наименование
„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"
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"________________________________________________________________
IV.2) Обект на поръчката

Строителство
□ Д о ста в к и
□ У сл у ги ______________________________________________________________________________

IV.3) 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 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:1.Скатен покрив основна сграда, котелно и кухненски блок;2. Покрив 
на физкултурен салон; 3. Връзка на покрива с новата постройка. За ОП 
№2: Изпълняват се всички 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 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 F100 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".
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Предвижда се доставка на пожарогасители и табели за евакуационно 
осветление. Подробна информация за условията и начина на изпълнение са 
посочени в технически спецификации неразделна част от документацията на 
обществена поръчка.
1У.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да ^  Не С  
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)____________________________________________ — — — — — — _____________

1У.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да 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:__________ 725333 . 33___________Валута:___________BGN
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:___________9047 63 . 74___________ Валута:___________ ВСИ

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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, 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 1 000 000 л в . без ДДС, 
както и общата стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата

УНП: 9еЬ009а8-с2сИ-48с1с-Ь391 -П 4е98са;И47 4
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стойност на поръчката. Общата стойност на ОП от № 3-10 към момента на 
обявяване поръчката е 179 430,41 лева без ДДС. За ОП от № 3-10 не 
следва да се подават оферти. Остатъчната стойност на поръчката след 
отделянето на ОП № 3-10 е 725333,33 лева без ДДС.
Възложителят е възложил изпълнението на обособени позиции от № 3 до №
10 по реда, предвиден за индивидуалната стойност на всяка една от тях - 
чрез директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.1 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 1 000 000 лева без ДДС, а общата стойност на обособени 
позиции № 3-10 е в размер на 179 430,41 лева без ДДС и не надхвърля 20 
на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. 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".

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 по 
проекта. 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 
на 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 доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_________________________________ Валута:___________ ВОК
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
^ обявл ен и ето за оповестяване откриването на процедура 
Ц п окан ата за участие
^докум ентацията_________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. i) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Остатъчната стойност по обществената поръчка по която участниците могат 
да подават оферти са както следва: за Обособена позиция № 1: 
„Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец" - УПИ III, кв. 
153а, гр. Велико Търново" - 192 000 л в . 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 л в . без ДДС.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Факс
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 ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяка/раинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, /ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решениетю з|а одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
У11-4) Дата на изпращане на насто^^щото решение

17/03/2020 дд/мм/гггг_____________

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕ^
VIII.l) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел_______ Пан<Ь^

Ч V:

VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Ж

- H r

//
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