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

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , аор®аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

РЕШ ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
ЕЗ Решение за публикуване

□ осъ щ ествен  първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
202005ii-00073-0020(YYYYM MDD-nnnnn-xxxx)

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

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
— Извън списъка______ _________________________________________________________________

Решение номер: РД 24- От дата: 15/05/2020_дц/мм/гггг__________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:_________
Изходящ н о м ер :____________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:

А О П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен 

□ С ек то р ен ____________________

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:
инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел 062619 512
„Техническа инфраструктура" в Община
Велико Търново
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 062619 231
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https: / /www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/7 97
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, □П убличноп равна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

^ Р еги он ал ен  или местен орган □ Д р у г  тип:
П  Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
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^ О бщ ествен и  услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

П  Отбрана □  Социална закрила
□ О бщ ествен  ред и сигурност □ О т д и х , култура и вероизповедание
□ О к о л н а  среда □  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 □  Пощенски услуги
1 IЕлектроенергия П  Експлоатация на географска област
1 IВодоснабдяване □ Д р у г а  дейност:
I |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
М  Откривам процедура

Е£|за възлагане на обществена поръчка 
□ з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
I | конкурс за проект

I | Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не ^

II.i) Вид на процедурата_______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
63 Открита процедура 
□ О гр ан и ч ен а процедура 
П С ъстезателна процедура с договаряне 
□ С ъ стезателен  диалог 
□ П артн ьор ство за иновации 
□ Д оговар я н е без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
П  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□ Д оговар я н е с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
П  Партньорство за иновации
□ Д оговар я н е без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
□  Пряко договаряне___________________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□ О гр ан и ч ен а процедура
□ Д оговар ян е с публикуване на обявление за поръчка 
□ С ъ стезател ен  диалог
П Д оговяряне без публикуване на обявление за поръчка_____________________________________

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

5<1|Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л .  73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л .  18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  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
П Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)____________________________________________
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□Чл. 132 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. и във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
~~[Чл. 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)
□Чл. 160 от ЗОП 
□Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV. l) Наименование
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на 
община Велико Търново, по обособени позиции".
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.
ОП1 Основни дейности: подготвителни работи; снегозащита на общинските 
пътища; снегопочистване на общинските пътища; обезопасяване на 
общинските пътища против хлъзгане.Място на изпълнение:общинските пътища 
на територия на Община Велико Търново по списък, съгласно техническа 
спецификация. Дължината на общинска пътна мрежа, която се поддържа през 
зимния сезон, в зависимост от степента на важност и категория път - е 
209,050 км.ОП2^Основни дейности: Снегочистене /разриване на паднал сняг 
на пътното платно.Опесъчаване /разпръскване на минерални материали - 
смес от пясък и сол - върху предварително снегопочистено или заледено 
пътно платно;Разпръскване на химически вещества за борба със зимната 
хлъзгавост/сол/ върху предварително•снегопочистено или заледено пътно 
платно.Разпръскване на противообледителна смес /химически 
препарат/;Натоварване на снежни маси на камион;Извозване на снежни 
маси;Пасивно дежурство. Обща дължина на уличната мрежа за зимна 
поддръжка е с дължина 93,055 км. Възложителят няма задължение за 
цялостно усвояване на посочения финансов ресурс. Посочените прогнозни 
стойности са максималният финансов ресурс за изпълнение на дейностите 
за срока на договорите. За обособени позиции № 3-27: Поръчката обхваща 
дейности: снегопочистване и зимна поддръжка ( опясъчаване) на уличното/ 
пътното платно; осигуряване на необходимите материали за зимна 
поддръжка на населените места.Обем: честотата на изпълнението е в 
зависимост от метеорологичните условия.
Прогнозни стойности без ДДС за позиции от № 1-27: № 1- 900000 лв. без 
ДДС; № 2- 1800 000 лв. без ДДС; № 3- 5000 лв. без ДДС; № 4- 2750 лв. 
без ДДС; № 5- 2166,67 лв. без ДДС; № 6- 3333,33 лв. без ДДС; № 7-
3166.67 лв. без ДДС; № 8- 1000 лв. без ДДС; № 9- 4166,67 лв. без ДДС; 
№ 10- 5000 лв. без ДДС; № 11- 3333,33 лв. без ДДС; № 12- 2500 лв. 
без ДДС; № 13- 2500 лв. без ДДС; № 14- 3333,33 лв. без ДДС; № 15-
2916.67 лв. без ДДС;№ 16- 1833,33 лв. без ДДС; № 17- 3166,56 лв. без 
ДДС; № 18- 1666, 67 лв. без ДДС;№ 19- 3333, 33 лв. без ДДС; № 20- 3 000 
лв. без ДДС; № 21- 2000 лв. без ДДС; № 22- 2000 лв. без ДДС; № 23- 
2083,33 лв. без ДДС; № 24- 3000 лв. без ДДС; № 25- 1 800 лв. без ДДС; 
№ 26- 3333, 33 лв. без ДДС; № 27- 5500 лв. без ДДС._____________________
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Ю He I I 
на околната среда______________________________________________________________
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Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация 1 (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 (б р о й )
договорни условия)____________________________________________ _______________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да [Ц Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Ю Не Ц
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________  27 00000_____________ Валута:___________BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____ Да М  Не П

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:___________2773883.22__________ Валута:___________BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Обособени позиции №3-27 включително, на основание чл. 21, ал. 6 бт ЗОП, 
ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалната им прогнозна 
стойност, тъй като стойността на съответната позиция не надхвърля 156 
464 лв. без ДДС, като общата прогнозна стойност на тези позиции не
надхвърля 20% от общата прогнозна стойност на поръчката. За тези ОП не
следва да се подават, оферти.Остатъчната стойност на поръчката след 
отделянето на позиции № 3-27 е 2700000 лв. без ДДС. Обща стойност на
позициите от № 3 до № 27, възлагани по индивидуалната им стойност е в
размер на 73883,22 лева без ДДС.

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________________________________
V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Така предвидената процедура гарантира в най- голяма степен публичността 
на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при 
разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална 
публичност, респективно да .се постигнат и най- добрите за Възложителя 
условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения 
вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения 
интерес, посредством осъществяване на контрол' върху разходването на 
финансовите средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, 
като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата. .
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)
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Ч

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
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
^ обявл ен и ето за оповестяване откриването на процедура 
□ п о к а н а та  за участие
^докум ентацията_________________________________

РАЗДЕЛ VII; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________
VII. i) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Обособена позиция № 1 /ОП/- „Извършване на снегопочистване и зимно 
поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико 
Търново";ОП № 2 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
територията на град Велико Търново.";ОП № 3-„Извършване на 
снегопочистване и зимно поддържане на с. Арбанаси";ОП № 4-„Извършване 
на снегопочистване и зимно поддържане на с. Дичин” .ОП № 5 -„Извършване 
на снегопочистване и зимно поддържане на с. Къпиново";0П № 6 
-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Никюп"; ОП № 7 
- „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ново село";ОП 
№8-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Плаково";ОП 
№ 9- „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с.
Присово";ОП № 10-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
с. Пчелище";ОП №11 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
на с. Хотница";ОП №12 - „Извършване на снегопочистване и зимно 
поддържане на с. Шереметя";ОП №13-„Извършване на снегопочистване и 
зимно поддържане на с. Церова кория";0П №14-„Извършване на 
снегопочистване и зимно поддържане на с. Беляковец";ОП №15-„Извършване 
на снегопочистване и зимно поддържане на с. Русаля";ОП №16-„Извършване 
на снегопочистване и зимно поддържане на с. Момин сбор";ОП №17 
-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Балван”;ОП №18 
-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Ветринци”;ОП 
№19-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. Емен".0П 
№20 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на с. 
Буковец";ОП №21- „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
с. Велчево";ОП №22- „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
на с. Миндя";ОП №23-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
на с. Водолей";0П №24-„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
на с. Малки чифлик";ОП №25- „Извършване на снегопочистване и зимно 
поддържане на с. Пушево";ОП №26 - „Извършване на снегопочистване и 
зимно поддържане на с. Шемшево";ОП №27 - „Извършване на снегопочистване 
и зимно поддържане на с. Леденик".Всеки участник може да подаде оферта, 
само за една позиция: само за обособена позиция № 1 или само за 
обособена позиция № 2. Обособени позиции № 3-27 включително, на 
основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ще бъдат възложени по реда валиден за 
индивидуалната им прогнозна стойност, тъй като стойността на 
съответната позиция не надхвърля 156 464 лв. без ДДС, като общата 
прогнозна стойност на тези позиции не надхвърля 20% от общата 
прогнозна стойност на поръчката. За тези ОП не следва да се подават 
оферти.Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на позиции № 3 
-27 е 2700000 лева без ДДС. Предмет на Обособена позиция № 1 е 
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна 
мрежа на територията на община В. Търново" като мястото на изпълнение 
на договора е общинската пътна мрежа на територията на Община В. 
Търново. Предмет на ОП№ 2 е „Извършване на снегопочистване и зимно
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поддържане на територията на град Велико Търново." Мястото на 
изпълнение на Договора е уличната мрежа на град В. Търново. Изискването 
към участниците, определящо възможност за подаване на оферта или 
само за ОП № 1 или само за ОП № 2 се обуславя от различните 
изисквания, съгласно техническите спецификации към изпълнението на 
предмета на обособените позиции (ОП1 и ОП2), предвид различното 
местоположение и различния статут на мястото на изпълнение и 
разликите в използваните материали. Изискването е необходимо с оглед 
постигане на ефикасност на изпълнението, съчетано с осигуряване на 
нормални условия за движение на МПС при зимни условия, без 
задръствания, свързани със снегопочистването и опесъчаването, 
Изпълнението на ОП№ 1 и ОП№ 2 от различни изпълнители ще създаде 
възможност за едновременното изпълнение на работите по участъците, 
включени в обхвата на позициите при добро качество.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване___________________________
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № li
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 3'0П жалба може да се подаде 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

15/05/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
V III.i) Трите имена: (Подпис)
За Кмет на Община Велико Търново: Снежана ДаМе|А-ц

/Съгласно Заповед № РД 22-635/11.05.2020 г. на Км№м£\,на 
Велико Търново V
VIII.2) Длъжност:
Заместник-кмет „Финанси" в Община Велико Търново
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