
Партида: 00012 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20170110-00012-0029(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Решение номер: З-17-36   От дата: 16/01/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: ООП-17-9 от дата 16/01/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856
Пощенски адрес:
ул. Ал. Стамболийски № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Попово BG334 7800 BG
Лице за контакт: Телефон:
Добрин Добрев 0608 40234
Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.popovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
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Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) 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
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 ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП  
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
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. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
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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
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и 
упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни 
работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 
„Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. 
Попово”, по единадесет обособени позиции“:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Цар 
Освободител“ № 1 - РЗП 1 396 м2” 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Младост“ бл. 15, вх. А, Б, В - РЗП 2 685 м2” 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Младост“ бл. 102, вх. А, Б, В, Г,Д - РЗП 2 254 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя 
Миладинови“ № 10 - РЗП 825 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Генерал Баранов“ № 1 - РЗП 2 095 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя 
Миладинови“ № 3 - РЗП 1 238,66 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Димитър Благоев“ № 75, вх. А и Б - РЗП 1 271,29 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Младост“ бл. 116, вх. А и Б - РЗП 976 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Димитър Благоев“ № 51 - РЗП 2 095 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Димитър Благоев“ № 45 - РЗП 2 095 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„България“ № 125, вх. А и Б - РЗП 1 961 м2”
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ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.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.
Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: 
BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на енергийната ефективност на 11 
броя жилищни сгради в гр. Попово” по единадесет обособени позиции.
В обхвата на всяка една от обособените позиции се включват следните 
дейности:
ДЕЙНОСТ I. Проектиране 
Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на 
мерки, свързани с обновяване и осигуряване на енергийна ефективност за 
всички обекти, с показатели, заложени в енергийни и технически паспорти 
в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.
ДЕЙНОСТ II.  Изпълнение на СМР:- Изпълнение на всички енергоспестяващи 
мерки, които са предписани като задължителни за сградите в 
обследванията за енергийна ефективност и които водят до най - малко 
клас на енергопотребление "С";
- Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които 
са предписани като задължителни в техническите обследвания на 
сградите /съгласно техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за 
поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"; 
- Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с 
увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за 
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с 
увреждания. 
- Изпълнение на останалите задължителни и препоръчителни мерки, 
предписани в техническото обследване на сградите (съгласно техническите 
паспорти на сградите, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове 
за извършване на ремонти).
ДЕЙНОСТ III. Упражняване на Авторски надзор. 
Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обектите 
ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата 
документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
или оправомощени от тях правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и 
КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти.
Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, авторския надзор 
се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани 
с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект 
са задължителни за останалите участници в строителството.
Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към 
изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана 
и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от 
настоящата документация.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда

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

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)
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договорни условия)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:
проект: "Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни 
сгради в гр. Попово", по процедура BG16RFOP001-2.001 "Енергийна 
ефективност в периферните райони", по оперативна програма " Региони в 
растеж 2014-2020 г."

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

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: 2381996.79 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

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.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."а" от ЗОП, когато 
планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна 
или по-висока от 5 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда 
някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В 
настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в 
размер на 2 381 996,79 лв. (два милиона триста осемдесет и една хиляди 
деветстотин деветдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки) без 
вкл. ДДС, но към момента на стартиране на действия по възлагане на 
настоящата поръчка, Възложителят вече е провел, както и са известни 
други поръчки за възлагане със сходен/идентичен предмет. С оглед 
сумирането на тази стойност с прогнозните стойности на проведените и 
планирани обществени поръчки със сходен предмет през бюджетната година, 
стойността надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б."а" от 
ЗОП, поради което е необходимо провеждането на открита процедура.
Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на 
състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е 
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по 
предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането 
на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен 
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. 
прозрачността при разходването на публични 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. Посредством тази процедура 
се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи 
конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане 
на процедурата.
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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  
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

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) 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 № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16/01/2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
д-р Людмил Димитров Веселинов

VIII.2) Длъжност:
кмет на Община Попово
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