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Услуги 

Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: 
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, 
разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни 
отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико 
Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – имоти №№ 
000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 014003, 
014004, 014005, 014006, 014007 и 014008. 

71240000 

Описание:  
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи  

Проучване и изработване на инвестиционен проект във фаза Идеен проект за обект: 
„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, 
разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни 
отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, общ. Велико 
Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – имоти №№ 
000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 014003, 
014004, 014005, 014006, 014007 и 014008. Изработеният инвестиционен проект да 
включва следните части: Част Технологична; Част Земна основа; Част 
Архитектурна; Част Констуктивна; Част Водоснабдяване и канализация; Част 
Електрическа – силнотокови инсталации; Част Електрическа – слаботокови 
инсталации; Част Автоматизация; Част Топлоснабдяване, отопление, вентилация и 
климатизация; Част Паркоустройство и благоустройство; Част Геодезия; Част 
Пътна; Част Енергийна ефективност; Част План за безопастност и здраве; Част 
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ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

NUTS: 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Пожарна безопасност; План за управление на строителните отпадъци. 

55000 BGN 

Община Велико Търново 

BG321 

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Инвестиционният проект във фаза 
Идеен проект за обект: „Регионална система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”, разположен на площадка №5 – съседни терени на съществуващо 
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, 
общ. Велико Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – 
имоти №№ 000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 
014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008. да се изработи съгласно 
действащото българско специфично и общо законодателство и най-добрите 
практики в проектирането в съответствие със Заданието за проектиране в обхват и 
съдържание съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти. 2. Срок за изпълнение - Участникът предлага срок в 
календарни дни за изпълнение на поръчката. Срокът за изпълнение предмета на 
поръчката представлява общия срок за извършване на всички дейности за 
изпълнение предмета на поръчката. Срокът започва да тече от датата на сключване 
на договора и приключва с предаването на всички части на изработения проект на 
Възложителя с приемо-предавателен протокол. 3. Предложената от участниците 
обща стойност на обществената поръчка не трябва да надвишава прогнозната 
стойност в лева без ДДС. Предлаганата цена да бъде в лева без ДДС и да включва 
всички необходимо присъщи разходи, независимо от какво естество са, свързани с 
качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката, с изключение на 
таксите за провеждане на необходимите процедури по съгласуване, приемане и/или 
одобряване на разработените проекти с компетентните органи и организации. 
Разходите за тези такси са за сметка на Възложителя.Участникът е длъжен в 
рамките на предложената цена при необходимост да докладва и защитава 
проучвателните и проектни решения при експертизирането, разглеждането, 
съгласуването и одобряването им 4. Изискванията за изпълнение на поръчката се 
определят със заданието за проектиране и договора. 5. Възложителят предоставя 
изходни данни, приложени към Заданието за проектиране. 6. Допуснатите грешки и 
пропуски от изпълнителя, установени при процедури по съгласуване, приемане 
и/или одобряване от съответните компетентни органи, се отстраняват от 
изпълнителя за негова сметка. 7. Участникът следва да разполага с екип от основни 
проектанти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, както следва: 
Главен проектант и проектанти по части: Технологична, Земна основа, 
Констурктивна, Водоснабдяване и канализация, Геодезия и Пътна на 
инвестиционния проект. Проектант по някоя от изброените части може да 
изпълнява функциите на главен проектант. 8. Основните проектанти трябва да 
притежават образователно-квалиф. степен Магистър в съотв.област, да имат 
минимум 5 години опит като проектанти, да са редовни членове на КИИП с пълна 
проект.правоспособност или екв. 9. Основните проектанти трябва да имат участие в 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

проектирането на следните обекти: Проектант част Геодезия - Участие в 
изработването на Част Геодезическа на инвест. проект за минимум 1 комплексен 
обект по смисъла на § 3 т. 3 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти; Проектант по част Водоснабдяване и канализация - 
Участие в изработването на инвест. проект за минимум 1 обект в областта на 
управлението на отпадъци или в областта на пречистване на отпадъчни води. 
Проектант по част Земна основа - участие в изработването на инвест. проект за 
минимум 1 обект, вкл. изграждане на земни съоръжения или при които 
конструкцията на съоръженията и експлоатацията на обекта изискват специална 
защита на геоложката основа и/или на подземните води (насипни язовирни стени, 
диги и други хидротехнически съоръжения, депа за отпадъци, земни съоръжения за 
компостиране на отпадъци, мелиоративни съоръжения и др.). Проектант по част 
Технологична - участие в изработването на инвест. проект за минимум 1 обект в 
областта на управлението на отпадъци. 

Икономически най-изгодна оферта 

„Икономически най-изгодната оферта“ е тази оферта, която е получила най-висока 
стойност на Комплексната оценка (КО). КО има максимална стойност 100 точки. 
КО за всяко предложение представлява сбор от получените оценки на 
предложението по всеки един от показателите, в комплексното оценяване и се 
изчислява въз основа на формулата: КО = П1+П2. П1 и П2 са оценките по 
показателите, формиращи КО, както следва: 1. Срок за изпълнение на поръчката П1 
е с максимална стойност 70 точки и относителна тежест 70% в общата оценка. 2. 
Предложена от участника цена в лева без ДДС П2 е с максимална стойност 30 
точки и относителна тежест 30% в общата оценка. Оценяването на офертите по 
показателя П1 се определя по формулата: П1=(най-кратък предложен срок /срок 
предложен от участника)*70. Оценяването на офертите по показателя П2 се 
определя по формулата: П2=(най-ниска предложена цена/цена предложена от 
участника)*30. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на 
съответната формула се закръглят към втория знак след десетичната запетая. 

07/06/2013 17:00 

НЕ 

Неразделна част от настоящата покана са заданието за проектиране и образци на 
документи, публикувани на сайта на Община В.Търново на интернет адрес 
http://veliko-turnovo.bg. Офертата се представя от участника в запечатан 
непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
Върху плика участникът посочва адрес на възложителя, предмет на поръчката, 
адрес за кореспонденция, телефон. Срок на валидност на офертата: не по-малък от 
30 календарни дни след крайния срок за приемане на офертите. Не се допускат до 
участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП или на 
някое от условията на възложителя. Оферта, постъпила в незапечатан плик или с 

Page 3 of 4Съдържание на документ

29.5.2013 г.http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9015962



 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

нарушена цялост, или след изтичане на крайния срок, не се приема и се връща 
незабавно на участника. Място и срок за подаване на офертите – в гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България” №2, Център за услуги и информация на граждани 
до 17.00 ч. на 10.06.2013 г. В офертите не се допускат варианти. Всички документи 
се представят в оригинал или заверено копие (върху копието трябва да са изписани 
„Вярно с оригинала”, име на представляващия участника, датата на заверка и да са 
поставени собственоръчен подпис със син цвят на представляващия и свеж печат). 
Цялата документация се номерира с единна номерация в горния десен ъгъл на 
страницата. Офертата трябва да съдържа: Плик №1 „Документи и Техническо 
предложение”: Списък на документите; Удостоверение за акт.състояние с дата, 
предшестваща подаването на офертата до 3 месеца или посочен ЕИК (за физ. лице – 
копие от документ за самоличност); Договор за създаване на обединение, ако 
участникът участва като обединение, нерегистрирано като самост.юрид. лице. 
Договорът трябва да е нотариално заверен, в него да са посочени Възложителя и 
предмета на поръчката, за която се обединяват участниците в обединението, да са 
определени водещ член и представляващ обединението, да е отразено, че всички 
съдружници отговарят заедно и поотделно за изпълнението на поръчката и са 
длъжни да останат в обединението за целия период на изпълнението на поръчката, 
че не могат да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на 
изпълнението на поръчката; Административни сведения – Образец №1; Декларация 
по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец №4; Доказателство за валидна застраховка за 
проф.отговорност по чл. 171 (1) от ЗУТ; Техническо предложение - Образец №2; 
Декларация от участника за подизпълнителите, които ще участват в изпълнение на 
поръчката или за липса на такива; Декларации от подизпълнителите за съгласие за 
участие; Списък на основните проектанти – членове на екипа, които ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката, съдържащ информация за име, 
образование, квалификация, проф.опит и заемана позиция в екипа за всеки 
проектант. Приложения към Списака на основните проектинати: За всеки проектант 
от Списъка се прилагат:1.Собственоръчно подп. декларация, че проектантът е 
запознат с условията и изискванията за изп.на поръчката, съгласен е да участва в 
екипа на Участника и ще бъде на разположение при изпълнението на поръчката; 
2.Собственоръчно подп.от проектанта автобиография. Когато има изискване 
проектантът да има участие в проектирането на обекти в опр.област, се представя 
информация за реф.обекти, вкл.име на обекта, име и адрес на възложителя, лице с 
данни за контакт. За обектите се представят препоръки за добро изпълнение на 
проектанта, съдържащи наименованието на обекта, данни за Възложителя и оценка 
на работата на проектанта; 3.Документи, удостов.образование, проф.квалификация 
и проект.правоспособност на проектанта - дипломи, удостоверения, сертификати, 
документи за членство в проф.или бранш.организации и др.-зав.копия; 4. 
Документи, удостов. проект.опит на проектанта - тр.книжки, осиг.книжки, 
препоръки, референции и др.-зав.копия. Проект на договор – Образец №5, подписан 
и подпечатан от участника, без посочена цена. Плик №2 „Предлагана цена”: Ценово 
предложение - Образец №3. 

05/06/2013  
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