
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

/ Л „ 1000 София, ул. Леге 4 
( ) I I e-mail: pk@aop.bg f aop@aop.bg 
\ интернет адрес: http://www.aop.bg 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 

• Проект на решение 
Решение за публикуване 

• осъществен предварителен контрол 

ИН на регистрационната форма от ССИ 
20i804i6-00073-0059(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) 

Номер и дата на становището i-ви етап: дд/мм/гггг 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 
29. Ландшафтна архитектура (професионален опит в областта на ландшафтната архитектура, 
ландшафтното устройство, урбанизма, регионално развитие и управление) 

Решение номер: РД 24-ЪбЬт дата: 20/04/2018 дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ЕЗ Публичен 
• Секторен 

I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България № 2 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
Велико Търново BG321 5000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 
арх. Лора Бъчварова; Надя Петрова; Явор 062 619510; 062 619228; 062 
Иванов 619231 
Електронна поща: Факс: 
тор vt@abv.bg 062 619231 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
http://www.veliko-tarnovo.bg; http://velikotarnovocentre . сош/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/582/ 
I.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 

• М и н и с т е р с т в о или друг държавен орган, • Публичноправна организация 
включително техни регионални или местни 
подразделения 

• Национална агенция/служба ПЕвропейска институция/агенция или 
международна организация 

[^Регионален или местен орган • Д р у г тип: 
• Р е г и о н а л н а или местна агенция/служба 

I.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 
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Обществени услуги I | Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

• Отбрана I | Социална закрила 
| 1 Обществен ред и сигурност • Отдих, култура и вероизповедание 
| | Околна среда I 1 Образование 
| | Икономически и финансови дейности • Д р у г а дейност: 
• Здравеопазване 

1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 

| |Газ и топлинна енергия I 1 Пощенски услуги 
| | Електроенергия •Експлоатация на географска област 
| |Водоснабдяване I | Друга дейност: 
| | Транспортни услуги 

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ 
^Откривам процедура 

• з а възлагане на обществена поръчка 
• за сключване на рамково споразумение 
• за създаване на динамична система за покупки 
^конкурс за проект 

• Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да • Не 

II.l) Вид на процедурата 

(попълва се от публичен възложител) 
| | Открита процедура 
• Ограничена процедура 
| | Състезателна процедура с договаряне 
• Състезателен диалог 
| | Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварително обявяване 
[X] Конкурс за проект 
• Публично състезание 
| | Пряко договаряне 

(попълва се от секторен възложител) 
| | Открита процедура 
• Ограничена процедура 
•Договаряне с предварителна покана за участие 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварителна покана за участие 
• Конкурс за проект 
• Публично състезание 
• Пряко договаряне 

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) 
• Ограничена процедура 
•Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
• Състезателен диалог 
•Договяряне без публикуване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
(попълва се от публичен възложител) 

• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
^ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

(попълва се от секторен възложител) 
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• Ч л . 132 от ЗОП 
Ц]Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л , 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП 

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
• Ч л . 160 от ЗОП 
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

РАЗДЕЛ ГУ: ПОРЪЧКА 
IV.i) Наименование 
КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
IV.2) Обект на поръчката 
| | Строителство 
| |Доставки 
^Услуги _ _ 

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. 
Необходимо е обособяването на НГЦ, на чиято територия да се създадат 
условия за организиране на различни форми на публичен живот и 
провеждане на обществени мероприятия от градски, регионален, национален 
и международен мащаб. Целта е получаването на проектни идеи за НГЦ на 
две различни проектни нива: 
- Градоустройствено решение (концепция) за цялата територия на НГЦ, 
което предлага обемно, пространствено и функционално решение за 
устройството и застрояването; 
- Проект (концепция) за сграда на Експозиционен център - разработен 
фрагмент от предложеното градоустройственпо решение. 

А. Ниво Градоустройствено решение (концепция) на НГЦ: 
Концепцията за НГЦ следва да представи възможности за реализиране на 
многофункционално градско пространство с концентрация на сгради и 
открити площи за провеждане на публични, културни, научни, търговски, и 
други събития. НГЦ трябва да бъде планиран като: 
- съставна част от структурата на съвременния град - негово органично 
продължение; 
- ново градско ядро с адекватен мащаб и динамика, работещо във 
взаимодействие с историческата и съвременната централни зони; 

пространствена структура, осигуряваща зададената програма от основни 
и обслужващи функции. 

Е. Ниво Проект за сграда на Експозиционен център 
Сградата на Експозиционния център трябва да има многофункционална 
структура, предназначена за провеждането на публични събития в различни 
формати, като: изложби, конгреси и асамблеи, концерти и др масови 
мероприятия. 
Експозиционният център, в рамките на НГЦ, следва да изиграе ролята на 
първа «акупунктурна точка», която да активира градообразуващите 
вектори, да събуди инвестиционните интереси на частния сектор и да 
започне процеса на развитието на НГЦ като програма на бъдещо ПЧП 
(публично частно партньорсто). За необходими компоненти към НГЦ са 
предвидени редица обслужващи функции, като: хотелска и леглова база, 
паркиране, търговски и развлекателни пространства, както и обекти за 
обществено хранене. 
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IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П Не £<3 
на околната среда 

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 

техническата спецификация (брой) 
критериите за подбор ( б р о й ) 

показателите за оценка на офертите ( б р о й ) 

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой) 
договорни условия) = = = = 

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Не П 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта: 
Резултатът от конкурса ще бъде използван за кандидатстване по проект 
финансиран с европейски средства на Инвестиционна програма по 
Приоритетна ос 1 по ОПРР 2014-2020. 
IV.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да • Не [>3 
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 
Неразделянето е продиктувано от необходимостта сградата и територията 
да бъдат визуално, технологично и пространствено съвместими. 
Единственият начин да се получи хармонична връзка между сграда и 
територия е същите да бъдат проектирани от един екип от лица. 
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 75000 Валута: EUR 
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да I I Не ^ 

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: 

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
Необходимостта от провеждане на конкурс за проект е обусловена от 
особеностите на предмета на поръчката. Възложителят цели да постигне 
решение на сложен урбанистичен проблем, който е от съществено значение 
за градоустройството. В допълнение към това, е налице и нужда от 
построяване на нова сграда експозиционен център върху парцел от 
въпросната територия, която следва да е свързана функционално и 
визулано с бъдещото развитие на същата. Най-добрият начин за 
разрешаване на съществуващите проблеми е да се проведе международен 
конкурс, в рамките на който да бъдат получени идеи за преодоляване на 
настоящата ситуация. 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо) 

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
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обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален 
- - (nnnnn-yyyy-xxxx) 
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ 
[X] обявлението за оповестяване откриването на процедура 
• п о к а н а т а за участие 
^документацията 

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VTI.i) Допълнителна информация (когато е приложимо) 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 
бул. Витоша № 11 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Държава 
Република 
България 

Телефон 
02 9884070 

Адрес за електронна поща 
cpcadmin@cpc.bg 

Факс 
02 9807315 

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VII.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с 
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 
изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация. 
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

20/04/2018 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

VIII.l) Трите имена: (Подпис) 
инж. Даниел Димитров Панов 
VIII.2) Длъжност: 
Кмет на Община Велико 

УНП: c345572f-67a6-415f-bb00-cb2934a31 Зе8 2 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



