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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. nere 4
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
❑ Проект на решение
® Решение за публикуване
[]осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ

-

-

(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i-ви етап:

ДД/ ММ/ ГГГГ

Професионална област,в която ноиада нредметьт на обществената иоръчка
2. Строителство на сгради и сьоръжения
Решение номер: 3 От дата: 12/06/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 0777
Поделение:
Изходящ номер: РД-oi-г3-ii7 от дата 12/06/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДFЛ Is ВЪЗЛОЖИТFЛ
® Публичен
ПСектопен
I.i) Наименование и адрес
Официanно наименование:

Национanен регистрационен номер:

община Кочериново

000261491

Пощенски адрес:
пл . Трети март №1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Кочериново

BG411

2640

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Наталия Чамишка

00359 70532011

Електронна поща:

Факс:

obst_kocherinovo@mail.bg

00359 70532330

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
http://www.ob-kocherinovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http: //www. ob-kocherіnovo .Ьg/%DО9б 9F%D1%80%D0%ВЕ%D1%84%D0%В8%D0%ВВ-%D0%
B D % D 0 % B 0 - % D 0 % ВА% D 1 % 8 3 % D 0 % B F % D 1 % 8 3 % D 0 % В2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 0 /
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
■ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни

❑ Публичноправна организация

подразделения
■ Национална агенция/служба
►
~~ Регионален или месген орган
гjРегионanна или местна агенция/служба
I.g) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
►
~~ Обществени услуги
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❑ Европейска институция/агенция или
международна организация
❑ Друг тип:

■ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

Партида:0777

❑
❑
❑
❑

Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейносги

РЕПI
ЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

❑ Социална закрила
❑ Отдих, култура и вероизповедание
❑ Образование
❑ Друга дейност:

ПЗдравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
❑ Газ и топлинна енергия
❑ Електроенергия
❑ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги

❑ Пощенски успуги
❑ Експлоатация на географска област
❑ Друга дейност:

РАЗДFЛ II: ОТКРИВАНЕ
®Откривам процедура
®за възлагане на обществена поръчка
❑ за сключване на рамково споразумение
❑ за сьздаване на динамична система за покупки
❑ конкурс за проект
❑ Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ❑ Не ®

II.i) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
❑ Открита процедура
❑ Ограничена процедура
❑ Състезателна процедура с договаряне
❑ Съсгезателен диалог
❑ Партньорство за иновации
❑ Договаряне без предварително обявяване
QКонкурс за проект
® Публично сьстезание
❑ 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 сьстезание
❑ Пряко договаряне
(за възлагане на общесгвена поръчка в областите отбрана и сигурност)
❑ Ограничена процедура
❑ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
❑ Съсгезателен диалог
❑ Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДFЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
❑ Чл. 73, ал. i от ЗОП
❑ Чл. 73, ал. 2, т. i, б. [...] от ЗОП
❑ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от 3ОП
❑ Чл. i8, ал. i, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
❑ Чл• 79, ал• 1, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. i8, ал. i, т. ц във вр. с ал. 8 от ЗОП
®Чл. 18, ал. i, т. 12 от 3ОП
❑ Чл. i82, ал. i във вр. с чл. 79, ал. i, т. [...] от ЗОП
Пчл. 182, ал. i, т. [...] от зоп
(попълва се от секторен възлонснтел)
❑ Чл. 132 от ЗОП
ПЧл. i8, ал. i, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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❑ Чл, 138, ал, i, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. ig8, ал. i във вр. с чл. 79, ал, i, T. [...] от ЗОП
QЧл. i8, ал. i, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
QЧл. i8, ал. i, т. 12 от ЗОП
❑ Чл. 182, ал. i, т. [...] от ЗОП
QЧл. 182, ал. i във вр, с чл. 79, ал, i, т. [...] от ЗОП
QЧл. 141, ал. i от ЗОП
❑ Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. i и чл, 141, ал. i от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
❑ Чл. i6o от ЗОП
❑ Чл. i63, ал. i от ЗОП
❑ Чл. 164, ал. i, т. [...] от ЗОП

РАЗДFЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.i) Наименование

"Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН - 500куб.м и аварийен ремонт на
съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново,
община Кочериново"
N.2) Обект на поръчката
►
~~ Строителство

Qдоставки
❑ Услуги
IV.g) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи,доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет сьдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се
осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал.
1 от Закона за устройство на територията.
Основни дейности:
1. изграждане на напорния резервоар - 500м3
2.изпълнението на вливна, хранителна и преливно-изпразнителна системи
3. въsстановяване на санитарно-охранителна зона „пояс I"
4. ремонт на питеен резервоар
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

да ❑ He ►~~

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъrгват в: (моля, посочете

брой)
техническата спецификация

( брой )

критериите за подбор

( брой )

показате.лите за оценка на офертите

( брой )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи

( брой )

договорни условия)
N.g) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

да ❑ He ►~~

IV.6) Разделяне на обособени позиции
да ■ Не ►~~
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Мотиви за невъзможностга за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Настоящата обществена поръчка е неделима по своята същност, предвид
обстоятелството, че дейностите, включени в предмета на поръчката, са
вsаимно свързани и обвързани една от друга , невъsможно е същите да
бъдат разделени и да бъдат изпълнявани от разлицни лица. Съществува
риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението
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прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на
последното е невъsможно и нецелесъобразно разделянето на обществената
поръчка на обособени позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Валута:
8 5 0 0 0О . 0 0
Стойност, без да се включва ДДС:
IV.8) Предметьт на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

BGN
да ❑ Не 4

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

BGN

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства,които обуславят избора на сьответната
процедура)
Съгласно раsпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1, от зОП, когато
планираната за провеждане поръчка е на стойност равна или по-висока от
280 000.00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от
предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на 30П процедури. 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 публично състеsание.
Провеждането на предвидената процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ.
проsрачността при разкодването на финансовите средства. С цел да се
осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и найдобрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се
възлага именно по посочения вид процедура. Посредством таsи процедура
се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи
конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане
на 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)

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:
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РАЗДБЛ VI: ОДОБРЯВАМ
►
~~ обявлението за оповестяване откриването на процедура

Qпоканата за участие
►
~1 докумеитацията

РАЗДFЛ VII: ДОПЪЛИИТЕЛНАИИФОРМАЦИЯ
VII.i)Допълнителна информация (когато е приложимо)

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на
договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се
предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова
гаранция; 3. застраховка, която обеsпечава иsпълнението чрез покритие
на отговорността на иsпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение или за авансово предоставените средства.
шане
VII.2)Орган,който отговаря за процедурите по обжа.

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:

чл.197 ал.1, т.4 от 30П
VII.4)Дата на изпрап;ане на настояп-ото ешение
12/06/2020 дд/мм/гггг

РАЗДFЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIц.i)Трите имена: (Подпис):

Иван Симеонов Минков

VIII.2)Длъжност:
Кмет на община Кочериново
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