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A O П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.ba , e-rop(5)aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bQ 

РЕШЕНИЕ 
П Проект на решение 
^ Р е ш е н и е за публикуване 

Номер: РД 24-105 от 04/12/2013 дд/мм/гггг 

ПИ А) за откриване на процедура 
ППБ) за промяна 
ЕЗВ) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Обектът на обществената поръчка е по: 
ЕЗчл. 3, ал. 1 от ЗОП 
• ч л . 3, ал. 2 от ЗОП 

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 
Уникален номер на поръчката в РОП: 
00073-2013-0022 

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

ЕЗпо чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) 

1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
Община Велико Търново 
Адрес 
пл. "Майка България" № 2 
Град Пощенски код Държава 
Велико Търново 5000 България 
За контакти Телефон 
Отдел "Обществени поръчки" 062 619229; 062 619231 
Лице за контакт 
Теодора Минкова, Даниела Дойнова 
Електронна поща Факс 
тор vt@abv.bg 062 619251 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
http://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача: 
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/2013/04 
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
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(попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от 

•Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или 
местни подразделения 

•Национална агенция/служба 
Регионален или местен орган 

•Регионална или местна агенция/служба 
• Публичноправна организация 
• Европейска институция/агенция или 

международна организация 
• Друго (моля, уточнете): 

ЗОП) 
И Обществени услуги 
• Отбрана 
• Обществен ред и сигурност 
• Околна среда 
• Икономическа и финансова дейност 
•Здравеопазване 
• Настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 
• Социална закрила 
• Отдих, култура и религия 
• Образование 
• Друго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 
• Производство, пренос и разпределение на • П о щ е н с к и услуги 

природен газ и топлинна енергия 
• Електрическа енергия •Железопътни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Г р а д с к и железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
• Търсене, проучване или добив на •Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
• Вода • Летищни дейности 

В) ЗА П Р Е К Р А Т Я В А Н Е Н А П Р О Ц Е Д У Р А ЗА В Ъ З Л А Г А Н Е Н А 
О Б Щ Е С Т В Е Н А П О Р Ъ Ч К А 

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
II.1) Обект на поръчката 
• Строителство 
• Д о с т а в к и 
ИЗ Услуги 

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление) 
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" 

П.З) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) 
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново" за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Околна среда 2 0 0 7 - 2 0 1 3 г." съ-финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 
Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на Оперативна програма „Околна среда 2 0 0 7 - 2 0 1 3 г." 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 
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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 KV, 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.б 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 Срока за съобщаване на дефекти по 
смисъла на Договорните условия на ФИДИК за съответния обект, 
Изготвяне и представяне на Възложителя на отчети за напредъка, 
доклади 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." 

П.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното 
обявление) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 71520000 

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) 
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП 
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление Q 
Ограничена процедура •Договаряне без обявление • 
Ускорена ограничена процедура • Конкурс за проект - открит _] 
Състезателен диалог • Конкурс за проект - ограничен • 
Договаряне с обявление • 

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
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Открита процедура •Договаряне без обявление • 
Ограничена процедура • Конкурс за проект - открит • 
Договаряне с обявление • Конкурс за проект - ограничен • 
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Процедурата е открита с решение 
Номер: РД 24-40 от 29/04/2013 дд/мм/гггг 

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя 
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 

Ш.З) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) 
• SIMAP 
1Ж1 Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" 
Година и номер на документа в РОП: 2013-539699 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) 
Ш.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S086-146244 от 03/05/2013 дд/мм/гггг 
Ш.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00073-2013-
0022(nnnnn-yyyy-xxxx) 
Ш.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за 
поръчка 
Ш.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 
539699 
(Ако в поле Ш.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в 
РОП) 

II 1.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение 
Дата: 30/04/2013 дд/мм/гггг 

IV: ПРЕКРАТЯВАМ 
процедура за възлагане на обществена поръчка 

• обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка 

IV.1) Правно основание 
Чл. 39, ал. 1,т. от ЗОП 
Чл. 39, ал. 2, т. , буква от ЗОП • 
точка: 5 

буква: П а П б П в 

IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция 
Обществената поръчка се прекратява на основание чл. 39, ал. 1, 
т. 5 от ЗОП, а именно поради отпадане на необходимостта от 
провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 
обстоятелствата и невъзможност да се осигури цялото финансиране 
за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не 
могъл да предвиди. 
Във връзка със становище от 26.09.2013 г. на експертна работна 
група, определена с Решение № 313/18.10.2011 г. на ръководителя 
на Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г." относно подаденото от Община Велико Търново Проектно 
предложение № DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" се 
налага преработката на КСС и ПИП, масовия баланс и база данни, 
анализ разходи-ползи и апликационната форма на проектното 
предложение. 

е 
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Настъпилите промени се отразяват и на финансирането на 
поръчката, което от своя страна се отразява на прогнозната 
стойност на поръчката - 1 280 000,00 без ДДС, публикувана в 
обявление № 539699/30.04.2013 г. и на изискванията към 
участниците. Съгласно чл. 25, ал. 6 от ЗОП „Критериите за подбор 
по чл. 25 ал. 2, т. 6 и документите, които се изискват за 
изпълнението им, трябва да са съобразени и да съответстват на 
стойността, сложността и обема на обществената поръчка". 
Възлагането на дейностите при нововъзникналите условия не може 
да стане при условията на създадената документация за участие, 
поради необходимост от изготвяне на друга документация за 
участие с нова техническа спецификация, нови условия към 
участниците и т.н. Изложените обстоятелства налагат прекратяване 
на процедурата за възлагане на обществената поръчка и обявяване 
на нова процедура с различни характеристики след изготвяне на 
документация за участие с нова техническа спецификация, с нови 
условия и изисквания към участниците, съобразени със сложността 
и с новия обем на възлагани работи и с новата стойност, за която 
е осигурено финансирането. 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на 
съответната процедура) 

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за 
които се прекратява процедурата 

IV.4) Най-ниска оферирана цена 

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс 
на възложителя) 

ГУ.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване Да ^ He D 

V: ОБЖАЛВАНЕ 
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша № 18 
Град Пощенски код Държава 
София 1000 Република 

България 
Телефон 
02 9884070 

Електронна поща 
cpcadmin@cpc.bg 

Факс 
02 9807315 

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 
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VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение 
Дата: 04/12/2013 дд/мм/гггг / /7 
Възложител: ZlLf^ 
Трите имена: ШЛ/Й 
/подпис и печат/ Id^if 
инж. Даниел Димитрови Н и ж и 

/ \ о \ 

Длъжност: / " / у ^ ч 
Кмет на Община Велико \Е$рр^ 

/ A 
/ / А ? / 

' * •' 
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