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I. II. IV.
BG-Велико Търново: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и
паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически

изпитвания и анализи
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт
Община Велико Търново, площад Майка България, За: Теодора Минкова; Александър Колев, България
5000, Велико Търново, Тел.: 062619 251, E-mail: mop_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/413.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ

ОписаниеII.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Авторски  надзор на  обект „Консервация,  реставрация и експониране със защитно покритие на  обект
„Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във
фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ  24-10М1-44 от  23.04.2015г.,  финансиран  по  мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и  опазване  на
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Велико Търново
Код NUTS: BG321

II.1.2)

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
„Авторски  надзор на  обект „Консервация,  реставрация и експониране със защитно покритие на  обект
„Шишманова баня” - гр. Велико Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във
фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ  24-10М1-44 от  23.04.2015г.,  финансиран  по  мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и  опазване  на
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от
Финансов  механизъм  на  Европейско  Икономическо  Пространство  2009  –  2014”  При  реализиране  на

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)V.1)V.1.1)V.2)V.5)

Съдържание на документ

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=749488&new... 17.9.2016 г. 13:52



Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71530000

Описание:
Строителни консултантски услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 24-10М1-44/23.04.2015 -10 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Авторски надзор на обект
„Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня” - гр. Велико
Търново” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското
културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от
23.04.2015г.
Дата на сключване договора
19.08.2016 г. 
Дата на решението за възлагане на поръчката
04.07.2016 г. 
Брой на получените оферти
1

услугата ще се проследява развитието на обекта във всички етапи на изграждането му, ще се изготвят
доклади  по  изпълнението,  ще  се  осъществяват  координационни  срещи,  ще  се  предоставя  техническа
консултация при необходимост, водене на текуща проектна кореспонденция. Заверяване на екзекутивната
документация,  в  това  число  чертежи  за  действително  извършените  строителни  и  монтажни  работи  и
извършени консервационно реставрационни работи.

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска
организация
НЕ

ІІ.1.6)

Обща крайна стойност на договора/итеII.2)
Обща стойност на договора/итеІІ.2.1)
Стойност
8236.99 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Договаряне без обявление

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)
Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

ІV.2.1)
Използван е електронен търг
НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)
Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
00073-2016-0019

ІV.3.1)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ

ІV.3.2)

Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ Ахрич - Иван Чолаков, ЕИК 041073678, Йоновка №7, Република България 5000, Велико Търново, Тел.:
0888 635251

V.3)
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Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 8236.99 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 8236.99 BGN без ДДС
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за стойността на договора

Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС
Тази процедура е свързан с изпълнението на проект: „Културното наследство на град Велико Търново във
фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ  24-10М1-44 от  23.04.2015г.,  финансиран  по  мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и  опазване  на
културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”

VI.1)

Процедури по обжалванеVI.3)
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.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
17.09.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за
членовете на обединението
ЕТ АРХИЧ - ИВАН ЧОЛАКОВ, ЕИК: 041073678, град Велико Търново, улица "Йоновка" №7

VI.5)

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
- свързани със защитата на изключителни права.
ЕТ „АРХИЧ – ИВАН ЧОЛАКОВ” с ЕИК: 041073678 е автор на техническия проект за изпълнение на КРР
и СМР на обект „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шишманова
баня”  -  гр.  Велико Търново” Техническия  проект  е изпълнен по  сключени договор с  Община Велико
Търново. Съгласно чл. 162 ал. 1 от ЗУТ проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава
си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. На основание чл. 162, ал.2
от ЗУТ проектантът задължително упражнява авторския надзор по време на строителството по всички
части на проекта за всички строежи от първа до пета категория включително, където попадат обектите по
предмета  на  поръчката,  а  по силата  на  ал.  3,  ал.  5  и ал.  6  от  същата  разпоредба в  това  му качество
предписанията на проектанта, свързани с авторското му право за точното спазване на изработения от него
технически проект, са задължителни за останалите участници в строителството, той има право на свободен
достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга, актовете и протоколите, съставени по време
на строителството, носи отговорност за своите действия при упражняване на авторския надзор по време на
строителството.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 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
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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 - "реализирането на архитектурен проект чрез построяване ...на обекта, за
който той е предназначен". Тъй като проектантът е носител на авторското си право по силата на закон –
ЗАПСП, възлагането на авторския надзор по време на строителството, следва да бъде направено по реда на
чл. 90,ал. 1,т.3 от ЗОП(отм.).Предвид гореизложеното възлагането на упражняване на авторски надзор на
лица, различни от проектантите 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 и до неизпълнение на задължения и отговорности по чл. 162 от ЗУТ, което
налага провеждането на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП(отм.).
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