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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД 24-77   от 05/09/2013 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 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

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: ________

Изходящ номер: ________________________________ от дата ________

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.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", 
Отдел "Околна среда"

062 619229; 062 619231; 062 
619503

Лице за контакт
Теодора Минкова - Началник на отдел ОП, Даниела Дойнова - Старши 
експерт в отдел ОП, Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на 
отдел ОС

Електронна поща Факс
mop_vt@abv.bg 062 619251

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.veliko-tarnovo.bg
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Адрес на профила на купувача:
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

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): ______________

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): ______________

I.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  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

Инженеринг (проектиране и строителство) на обект "Регионална 
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по 
договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване 
и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни 
работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от 
Изпълнителя (Жълта книга)

II.3) 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 2007–2013 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 
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обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
на Оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.”.
В предмета на поръчката са включени следните дейности: Преглед и 
анализ на съществуващия идеен проект на Възложителя за обект 
"Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново". Допълнителни проучвания при необходимост. Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза Работен проект, въз основа на 
съществуващ идеен проект,  за обект "Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново", в обхват и 
със съдържание съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти, законовите и 
подзаконовите нормативни актове на Република България и в 
съответствие с идейния проект, одобрен от Възложителя, и 
издаденото Разрешение за строеж на обекта. Извършване на всички 
необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с 
компетентните органи, Възложителя и Инженера. Актуализация на 
разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване 
на Работен проект по организация и изпълнение на строителството 
(РПОИС). Получаване на всички необходими становища и разрешения, 
необходими за извършване на неговата работа, съгласно 
българското законодателство. Получаване на допълнено разрешение 
за строеж за обекта. Законосъобразно, качествено и срочно 
започване, изпълнение и завършване на строителството, 
включително доставка на суровини и материали, механизация, 
работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за 
изпълнение на строителството в съответствие с техническите 
спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му, всички други действащи нормативни 
документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично 
оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно –
монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани 
от Изпълнителя (Жълта книга, Първо издание на Международната 
федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и 
Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-
2013г.". Авторски надзор по време на строителството в обем и със 
съдържание съгласноЗУТ и подзаконовите нормативни документи по 
прилагането му. Доставка, монтаж и пуск на електро - 
механичното, технологичното и другото, различно от тях, 
оборудване. Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални 
заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра 
и имотния регистър. Изготвяне на инструкции за експлоатация и 
експлоатационна подръжка на Регионалната система за управление 
на отпадъците. Обучение на персонала, който ще бъде ангажиран в 
периода на експлоатация на системата. Проби при завършване на 
строителните и монтажните работи. Въвеждане на обекта в 
експлоатация след получаване на Разрешение за ползване. 
Отстраняване на всички констатиране дефекти през Срока за 
съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок. 
Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок. Изпълнение 
на административните изисквания съгласно приложимата нормативна 
уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 
2013 г."

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

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45222110

Доп. предмети 45100000

45213280

71320000

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

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

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение

Номер: РД 24-71   от 22/08/2013 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2013-556751

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S164-284965 от 24/08/2013 дд/мм/гггг

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00073-2013-

0039(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: периодично индикативно  

обявление

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  

556751

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 22/08/2013 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  

коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  
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оригиналното обявление)

V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  

първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)

В оригиналното обявление

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  

направете справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  

документация за участие)

V.3)

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

ІІ.2.1) Общо количество  

или обем 

Количеството и обема на  

поръчката са съгласно  

приложена в документацията  

количествена сметка.

Дейностите по изпълнение на  

тази обществена поръчка  

включват: изготвяне на  

инвестиционен проект във  

фаза Работен проект, въз  

основа на съществуващ идеен  

проект,  за обект "Регионална  

система за управление на  

отпадъците в регион Велико  

Търново", в обхват и със  

съдържание съгласно Наредба  

№ 4 от 21.05.2001 г. за обхвата  

и съдържанието на  

инвестиционните проекти,  

законовите и подзаконовите  

нормативни актове на  

Република България и в  

съответствие с идейния  

проект, одобрен от  

Възложителя, и издаденото  

Разрешение за строеж на  

обекта; извършване на всички  

необходими дейности по  

съгласуване на  

инвестиционния проект с  

компетентните органи,  

Възложителя и Инженера;  

актуализация на разработения  
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План за безопасност и здраве  

(ПБЗ) и разработване на  

Работен проект по  

организация и изпълнение на  

строителството (РПОИС);  

получаване на всички  

становища и разрешения,  

необходими за извършване на  

неговата работа, съгласно  

българското законодателство;  

получаване на допълнено  

разрешение за строеж за  

обекта; авторски надзор по  

време на строителството в  

обем и със съдържание  

съгласно ЗУТ и подзаконовите  

нормативни документи по  

прилагането му; изготвяне на  

екзекутивна документация и  

кадастрални заснемания на  

целия обект съгласно чл. 52 от  

Закона за кадастъра и имотния  

регистър, обучение на  

персонала, който ще бъде  

ангажиран в периода на  

експлоатация на системата;  

проби при завършване на  

строителните и монтажните  

работи; отстраняване на  

всички констатирани дефекти  

през Срока за съобщаване на  

дефекти и в рамките на  

гаранционния срок.

Строителството включва  

изграждане на:

-Клетка 1 за ТБО със  

застроена площ от 21 708 кв.м.  

и с проектен капацитет от 217  

220.17 m3,  в т.ч. изкоп с  

полагане на минерален  

запечатващ пласт,  

изолационна геомембрана със  

защитен слой,  изграждане на  

събирателна дренажна мрежа  

за отвеждане на инфирлтрата  

извън тялото на депото.

- Производствени сгради -  

сграда за сепариране на  

постъпващите отпадъци със  

склад за рециклируеми  

материали със застроена площ  

от 6 308 кв.м., в която са  

обособени приемна зона,  

производствена зона,  

контролна зона и навес за  
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складиране на рециклируеми  

материали), навес за  

складиране  RDF със  

застроена площ от 815 кв.м.,  

тунели за компостиране със  

застроена площ от 1 820 кв.м.,  

сграда за узряване,  

рафиниране и съхранение на  

компоста със застроена площ  

от 6 770 кв.м.;

- Обслужващи сгради и  

съоръжения -  

административно-битова  

сграда с лаборатория със  

застроена площ от 165 кв.м.,  

работилница и мивка за  

камиони със застроена  площ  

от 245 кв.м., контролно-

пропусквателен пункт със  

застроена площ от 29 кв.м. и  

бариера; навес за  

компактиращата техника със  

застроена площ от 154 кв.м.,  

кантар, съоръжение за  

измиване на гуми, трафопост  

и дизел генератор, площадка  

за вземане на проби.  

-Спомагателни сгради  и  

съоръжения – резервоар за  

питейно-битови и  

противопожарни нужди със  

застроена площ от 221.50  

кв.м., пречиствателна станция  

за отпадъчни води със  

застроена площ  723 кв.м., в  

т.ч. помпена станция,  

резервоар за събринате на  

отпадъчни води, резервоар за  

третирани отпадъчни води,  

SBR резервоар, резервоар  

утайки; техническа сграда към  

пречиствателната станция за  

отпадъчни води със зъстроена  

площ от 46 кв.м., техническа  

сграда – обезводняване на  

утайки, със застроена площ от  

26 кв.м.; Инсталация за  

нанофилтрация със застроена  

площ от 33.75 кв.м.  и навес за  

резервоар за сярна киселина  

със застроена площ от 19  

кв.м.; биофилтър със  

застроена площ от 448 кв.м.

- Инженерни мрежи -  

водопроводна и  
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канализационна мрежа,  

електропреносна мрежа,  

противопожарна мрежа с  

пожарни хидранти,  

съоръжения за мониторинг,  

площадково осветление,  

видеонаблюдение,  

автоматизация и др.

-Вътрешни експлоатационни  

пътища;

-Зелени площи;

-Ограда с дължина 2 223 м.  

Поръчката включва доставка,  

монтаж и пуск на електро -  

механичното, технологичното  

и другото, различно от тях,  

оборудване. Технологичното  

оборудване вкл. оборудване за  

инсталациите за механично-

биологично третиране на ТБО  

и за ПСОВ.

ІІІ.1.1) Изискуеми  

депозити и гаранции

Размер и условие за участие в  

процедурата е парична сума в  

размер на 420 000

(четиристотин и двадесет  

хиляди)лв,внесена по б.сметка  

на Община В.Търново IBAN  

BG 97SOMB91303324758001  

BIC Code SOMBBGSF,  

Общинска банка АД - ФЦ  

В.Търново или представена  

като банкова гаранция за  

същия размер.

Размер и условие за участие в  

процедурата е парична сума в  

размер на 400 000

(четиристотин хиляди)

лв,внесена по б.сметка на  

Община В.Търново IBAN BG  

97SOMB91303324758001 BIC  

Code SOMBBGSF, Общинска  

банка АД - ФЦ В.Търново или  

представена като банкова  

гаранция за същия размер.

ІІІ.2.2) Икономически и  

финансови възможности  

Минимални изисквания:

Участникът следва да е  

реализирал оборот от  

строителство за последните  

три години (2010, 2011 и  

2012), в зависимост от датата  

на която е учреден или е  

започнал дейността си, в  

размер не по-малък от 30 000  

000 (тридесет милиона)  лв.без  

ДДС. 

Участникът следва да е  

реализирал оборот от доставка  

и монтаж на технологично  

оборудване за обекти в  

областта на управлението на  

отпадъци и от строителство за  

последните три години (2010  

г., 2011 г. и 2012 г.), в  

зависимост от датата на която   

е учреден или е започнал  

дейността си, в размер не по-

малък от 30 000 000 лв.  

(тридесет милиона лева) без  

ДДС.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  

приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  

променени:

Вместо: Да се чете:

Срок за получаване на офертите/заявленията  

за участие

03/10/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

07/10/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)
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ІV.3.3) Срок за достъп до документи 23/09/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

27/09/2013 дд/мм/гггг

17:00 (час)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите 10/10/2013 дд/мм/гггг

14:00 (час)

14/10/2013 дд/мм/гггг

14:00 (час)

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  

случаи)

Номер и наименование на  

полето, което ще се допълва  

(частта от текста, която трябва  

да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.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 България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

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

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 05/09/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново
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