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00073-2014-0042
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Велико Търново:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД 24-65 от 21.10.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Теодора Минкова, Даниела
Дойнова, Зорница Кънчева-Миладинова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062
619229; 062 619231; 062 619503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251
Място/места за контакт: Одтел "Обществени поръчки", Отдел "Околна среда"
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/199/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
„УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА
ОБЕКТ „ДОВЕЖДАЩАТА И ОТВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА -
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ПОДОБЕКТ 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”
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор по всички части е задължителен за
строежа предвид категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 162,
ал. 3 от ЗУТ предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното
спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и
са задължителни за останалите участници в строителството. Изработеният инвестиционен
проект за обект „Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - подобект
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” се явява обект на авторско право съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за
авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Въз основа на изложеното възлагането на
обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторското право на
проектанта „ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, което налага
възлагането на обществената поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП чрез процедура
на договаряне без обявление.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП
„ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ЕООД, ЕИК: 175371294
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
поканата за обществена поръчка
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02
9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Прогнозната стойност на поръчката е 5 000 лв. без ДДС. 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
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."
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
22.10.2014 г.
Възложител
Трите имена: инж. Даниел Димиторв Панов
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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