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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Номер: РД 24-40 от 29.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес
Община Велико Търново, пл."Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова,

Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  0626192  29;  0626192  51,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 0626192 51
Място/места за контакт: Община Велико Търново, стая 318, стая 321
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://veliko-turnovo.bg.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата
Открита процедура

ІI.1)

чл. 16, ал. 8 от ЗОП
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IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
Упражняване  на  строителен  надзор  като  Консултант  по  смисъла  на  ЗУТ и  Инженер  по

смисъла на договорните условия на ФИДИК на обектите в обхвата на проект "Изграждане

на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" Обектите,

включени  в  обхвата  на  проект  "Изграждане  на  Регионална  система  за  управление  на

отпадъците  в  регион  Велико  Търново"  са  "Регионална  система  за  управление  на

отпадъците",  разположена  на  Площадка  №5 -  съседни  терени  на  съществуващо  депо  за

неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, чието изграждане

ще бъде възложено с Договор за строителство на обекта по Договорните условия на ФИДИК

(Жълта  книга)  и  "Довеждаща  и  отвеждаща  техническа  инфраструктура  -  довеждащ

водопровод,  отвеждащ колектор  за  дъждовни  води,  външно  електрозахранване  – кабелни

линии  20  кV,  пътна  връзка  и  съобщителна  връзка  –  кабелно  захранване  за  пренос  на

цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5

– съседни  терени  на  съществуващо  депо за  неопасни  отпадъци  на  гр. Велико Търново  в

землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено с

Договор за  строителство на  обекта  по Договорните  условия на  ФИДИК (Червена  книга).

Поръчката включва Оценка  на  съответствието на инвестиционни проекти, изготвени след

сключване на Договорите за строителство за обектите в обем и съдържание съгласно ЗУТ,

Съдействие  на  Възложителя  в  процедурата  по  одобряване  на  фазите  на  проектиране,

изработени  в  хода  на  строителство,  Упражняване  на  строителен  надзор  по  време  на

строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, Изпълняване на функциите

Инженер  на  обектите  в  обхвата  на  поръчката  по  смисъла  на  Договорните  условия  на

ФИДИК,  Изпълняване  функциите  на  Координатор  по  безопасност  и  здраве  съгласно

разпоредбите  на  Наредба  №  2 от 2004 г.  за  минималните  изисквания  за  здравословни  и

безопасни  условия  на  труд  при  извършване  на  строителни  и  монтажни  работи,  Контрол

върху  кадастралното  заснемане  на  обектите,  изготвяне  на  документация  за  издаване  и

осигуряване на Удостоверенията по чл. 52 от ЗКИР, Изготвяне на Окончателни доклади за

всеки  един  от  строежите,  съгласно  чл.168,  ал.6  от  ЗУТ,  за  издаване  на  Разрешение  за

ползването  им,  и  технически  паспорти  за  всички  строежи,  включително  енергийни

паспорти, Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на обектите до издаване

на  Разрешение  за  ползване  на  обектите,  Наблюдение  на  обектите  в  процеса  на  пробна

експлоатация  от  издаването  на  Разрешение  за  ползване  до  изтичането  на  Периодa  за

съобщаване  на  дефекти  по  смисъла  на  Договорните  условия  на  ФИДИК  (FIDIC)  за

съответния обект, Изготвяне и представяне на Възложителя на отчети за напредъка, доклади

ІV.1)
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V: МОТИВИ

VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

и  становища,  Изготвяне  и  представяне  на  Възложителя  на  Окончателен  отчет  за

изпълнението  на  поръчката,  Изпълнение  на  административните  изисквания  съгласно

приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 -

2013 г.".

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура
Не са налице основания за откриване на процедура по договаряне или състезателен диалог.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението и документацията за участие

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул."Витоша"  №  18,  Република  България  1000,

София, Тел.: 0293561 13, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 0298073 15

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VII.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.2)

30.04.2013 г. 

Трите имена: За Кмет: Снежана Данева-Иванова, съгласно Заповед № РД 22 -
693/26.04.2013 г.

Длъжност: Заместник-кмет „Икономическо развитие” в Община Велико Търново
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