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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД 24-17 от 15.05.2015 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,  Николина

Христова,  Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619 229;  062619 251,

E-mail: moр_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/319.

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

Договаряне без обявление

ІI.1)

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

Услуги

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на

конкурса за проект

ІV.1)
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V: МОТИВИ

Услуга  по проектиране  с  предмет: „Изготвяне  на  актуализиран инвестиционен проект,

фаза технически проект, за обект „Аварийно възстановяване на мост над река Белица на

общински път GAB 1111 „Килифарево – Плаково” и укрепване на  общински път GAB

1111 „Килифарево – Плаково” (път ІІІ-551)”.

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

Налице  е  необходимост от провеждане  на  процедура  на  договаряне  без обявление  на

основание чл. 90,ал. 1,т.3 от ЗОП. „БИЛДПЛАН-08” ЕООД, ЕИК 200263409, гр. Велико

Търново, ул. „Елин Пелин” № 24, представлявано от инж. Мирослав Иванов Димитров е

изпълнил  договор  от  28.01.2013  г.  за  изготвяне  на  инвестиционен  проект

„Възстановяване на мост над река Белица и укрепване на път GAB 1111 „Килифарево –

Плаково” (път ІІІ-551) при КМ 10+800 Община Велико Търново”, по който са изплатени

16240  (шестнадесет  хиляди  двеста  и  четиридесет)  лв.  без  ДДС.  Инвестиционният

проект е изготвен от проектантите инж. Васил Иванов Василев и инж. Мирослав Иванов

Димитров.  С  проекта  Община  Велико  Търново  е  кандидатствала  за  финансиране  на

СМР  от  Междуведомствената  комисия  за  възстановяване  и  подпомагане  към

Министерски  съвет  на  Република  България,  което  финансиране  не  е  осигурено  към

настоящия момент и не са извършени съответните СМР. В резултат от проливни валежи

от дъжд и наводнение на 19.06.2014 г. са нанесени нови щети на мостовото съоръжение

и подходите към него, поради което е необходимо актуализиране на изготвения проект.

Назначена е комисия със заповед № РД 22-960/19.06.2014 г., която е извършила оглед на

място  и  е  констатирала  влошаване  състоянието  на  съоръжението  и  определено  като

предаварийно – констатирано е разрушаване на носещи елементи на конструкцията на

моста, и общата й товароносимост и устойчивост. Установени са допълнителни повреди

по конструкцията, поради което при разработването на актуализацията на проекта, с цел

намаляване  на  допълнителното  натоварване  на  сводовете,  е  необходимо  да  се

прецизират видовете работи по реконструкцията  на моста. С докладна  записка  изх. №

9100-882/11.07.2014  г.  на  Кмета  на  Община  Велико  Търново  до  председателя  на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС на РБ, с копие

до  Областен  управител  на  Велико  Търново,  е  предоставена  информация  за  обекти  от

транспорт. инфраструктура (пътища, улици, мостове, водостоци и др.) и благоустроени

терени с  нарушени  експлоатац., конструкт. и технич. характеристики от интензивните

V.1)
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VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

валежи и наводнения в периода 19-20.06.2014 г. В т.2 е посочен и Общински път GAB

1111 „Килифарево – Плаково” – нанесени щети на каменен мост над р. Белица – долно

строене  на  моста  и  частично  разрушено  горно  строене,  пропаднало  пътно  платно  в

насипите на пътя. Приложена е и информация за опасно състояние на каменен сводов

мост над р. Белица – край град Килифарево, на общински път GAB 1111 ”Килифарево –

Плаково”.  Възстановяв.  на  каменния  сводов  мост  и  общинския  път  GAB  1111

”Килифарево  -  Плаково/  път  ІІІ-551”,  ще  осигури  транспортна  връзка  между

гр.Килифарево и с. Плаково, както и гр.Елена и съседните населени места. Обхватът на

проекта включва: Каменен сводов мост и подходите към него за осигуряване на връзка с

техн.  инфраструктура  и  прилежащия  терен.  Основанието  и  целта  на  заданието  са:

Изготвянето на актуализиран инвестиционен проект, фаза  технически проект за обект:

”Аварийно  възстановяване  на  мост  над  река  Белица  и  укрепване  на  път  GAB  1111

”Килифарево  –  Плаково”  (път  ІІІ-551)”.  Разработката  ще  осигури  безопасна

експлоатация на съоръжението. Съществуващото мостово съоръжение е архитектурно –

строителен  паметник  на  културата  от  епохата  на  Възраждането  в  гр.Килифарево.

Основно изискване е максим. запазване на автентичния вид на мостовото съоръжение и

подобряване на експлоатац. му състояние. Продължава в раздел VІІІ. Друга информация.

Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без

обявление по реда на ЗОП

„БИЛДПЛАН-08” ЕООД, ЕИК 200263409, гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин” № 24,

представлявано от инж. Мирослав Иванов Димитров, телефон 0887 507 054

V.2)

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 №: --

поканата за обществена поръчка

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №18,  Република  България  1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

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

VII.1)

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

Съгласно чл.162, ал.1 от ЗУТ проектант е физическо или юридическо лице, включващо в

състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност.

Обекти на авторско право съгласно чл.3, ал.1, т.8 и ал.3 от Закона за авторското право и

сродните му права (ЗАПСП) са „одобрени архитектурни проекти, …. схеми, планове и
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IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

други,  отнасящи  се  до  архитектурата,  териториалното  устройство,… и  която  и  да  е

област  на  науката  и  техниката...“.  Съгласно  чл.18,  ал.1  от  ЗАПСП  авторът  има

изключителното  право  да  използва  създаденото  от него  произведение  и  да  разрешава

използването  му  от други  лица, като  за  използване  по  смисъла  на  тази  разпоредба  се

смятат действията по чл.18, ал.2, т.9 от ЗАПСП - "реализирането на архитектурен проект

чрез построяване ...на обекта, за който той е предназначен". Проектантът е носител на

авторското  си  право  по  силата  на  закон  –  ЗАПСП,  поради  което  възлагането  на

изготвянето на актуализация на технически проект следва да бъде направено по реда на

чл. 90, ал.1, т.3 от ЗОП. Предвид горното, възлагането на проектиране на лица, различни

от  проектантите,  изготвили  техническия  проект  по  посочения  договор,  би  довело  до

нарушаване на авторски права по чл.3, ал.1, т.8, ал.3, чл.18, ал.1 и ал.2, т.9 от ЗАПСП,

което  налага  провеждането  на  процедура  на  договаряне  без  обявление.  Прогнозната

стойност на поръчката е 30208,33 (тридесет хиляди двеста и осем и 33 ст.) лева без ДДС.

15.05.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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