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BG-Велико Търново:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Решение номер РД 24-38 от дата 23.06.2016 г. 

Публичен

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321,  Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  2,  За:  Теодора  Минкова;

Александър  Колев,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  251,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес  на  профила  на  купувача  (URL):  https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-

na-kupuvacha/422.

I.1)

Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност

Друг: Община Велико Търново

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Пряко договаряне

ІI.1)

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Наименование

Неотложни  аварийно-възстановителни  и  укрепителни  мероприятия  на  обект:

IV.1)
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V: Мотиви

Възстановяване  на  улица  "Трапезица"  и  извършване  на  укрепителни  мероприятия  на

свлачище  на  №VTR  04.10447.28  над  улица  "Трапезица"(северно  от  към  хълм

"Трапезица") в град Велико Търново

Обект на поръчката

Строителство
IV.2)

Описание на предмета на поръчката

Предмета е строителство. Необходимо е да се изпълнят спешни и неотложни аварийно-

възстановителни  и  укрепителни  мероприятия  на  обекта  -  свлачище  активизирано  във

връзка  с  обилните  валежи  на  територията  на  град  Велико  Търново.  Предвидени  за

извършване видове работи: Пробиване на отвори за пилоти Ф50, армировъчни работи за

пилоти  Ст.В500,Бетон  за  пилоти  клас  С25/30,  Подложен  изравнителен  бетон  С12/15,

Кофражни  работи  ростверк,  армировъчни  работи  ростверкт Ст.Б500, бетонови  работи

ростверк  С25/30,  оформянен  а  барбакани  ПВЦ  50  и  ПВЦ  100,  оформяне  на  фуга,

доставка,монтаж  и изпитване  на  анкери R32N и R32S и други, съгласно количествена

сметка. Прогнозна стойност - 292 000,00лв. без ДДС

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната

среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

неприложимо

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 292000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Измереното  количество  валежи  на  територията  на  град  Велико  Търново  за  периода

12.06.2016г.-15.06.2016г.  представлява  101%  от  месечната  норма.  Предвид  това,  в

следствие  на  огромното  количество  дъждовни  води,  се  е  активизирало  свлачище.

Засегнатия  участък  е  с  дължина  около  120 метра.  Техническото  и  експлоатационното

състояние  на  уличния  участък  е  силно  компроментирано.  Напречният  профил  на

засегнатия пътен участък е смесен. Настъпилите деформации са от страна на склона над

улицата. Склона е с юг-югозападна експозиция и е с голям напречен наклон достигащ

на места до 15-16градуса. Състоянието на пътя в участъка на свлачищната деформация

V.1)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=737756&new...

2 от 4 23.6.2016 г. 16:25



VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

по  отношение  на  използваемостта  му  е  аварийно  с  повишен  риск  за  преминаващите

МПС, както и засягане на съседните сгради и бензиностанция. Необходимо е неотложно

възлагане  на  поръчката  поради  настъпило  природно  бедствие-  изключително

обстоятелство  по  смисъла  на  §  2,  т.17  от  ДР  на  ЗОП.  Не  е  възможно  спазването  на

сроковете по чл.178, ал.2 и ал.3 ЗОП, тъй като минимално необходимият задължителен

срок  за  провеждане  на  процедура  от  такова  естество(публично  състезание)  е  един

месец, необходим за влизане в сила на всички решения на Възложителя. Материалните

щети,  които  могат  да  настъпят  в  рамките  на  този  период  са  огромни.  Ще  бъдат

застрашени живота и здравето на хората, което е неизмеримо в пари. Метерологичните

прогнози за следващите дни са също с предупрежение за интензивни валежи в региона,

което  ще  влоши  изключително  много  състоянието  на  свлачището  и  ще  доведе  до

значително  нарастване  на  необходимите  за  възстановяването  му  средства.  Също  така

съгласно  подписан  договор  за  безвъзмездно  управление  на  хълм  "Трапезица"  РД

11-00-191 от 29.07.2015г. между Община Велико Търново и Министерство на културата

е  вменен  ангажимент  на  община  Велико  Търново  съгласно  чл.3,  т.3.4  "Да  управлява

държавния имот с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на Закона

за културното наследство и Закона за държавната собственост, и останалите нормативни

актове,  регламентиращи  условията  и  реда  за  управление  и  ползване  на  недвижимите

имоти. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност не се дължат

на  Възложителя,  предвид  обстоятелството,  че  не  е  възможно  да  се  придвиди

настъпването на природното бедствие.

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

предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,

договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Без одобряване и изпращане на покана за участие в процедурата, съгласно чл.65, ал.1 от

ППЗОП. Договорът ще бъде сключен при условията на чл.65,ал.2 от ППЗОП във връзка с

чл.112,  ал.8  от  ЗОП  с  "ПЪТНИ  СТРОЕЖИ  -  ВЕЛИКО  ТЪРНОВО"  АД,  град  Велико

Търново, бул. "България" №27

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на

обществена поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

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.2)

Подаване на жалбиVII.3)
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VIII: Възложител

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящото решение

23.06.2016 г. 

VII.4)

Трите имена

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ

VIII.1)

Длъжност

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

VIII.2)
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