РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДЧРА (версия G)

Партида.0777

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mai1: pkC~aoo.bq , aoaC~aoд.bg
интернет адрес: htto:/!www.aoo.bQ
РЕШЕНИЕ ЗА OTKPHBAHE HA ПРОДЕДУРА
~Проект на решение
►
~~ Решение за публикуване
❑ осьществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ

гогообо9-оо~7-оо io (УУУУММ DD-nnnnn-хххх)
дд/мм/гггг
Номер и дата на сгановището i-ви етап:
Професионална обласг,в която попада предметьт на общеетвената поръчка
2. Строителство на сгради и сьоръжения
Решение номер: 7 От дата: 13/06/2020 дд/мм/гггг

ДFЛОВОДНА ИНФОРМАLjИЯ
Деловодна информацця
Партида на възложителя: 0777
Поделение:
Изходящ номер: РД-oi-г3-i2g от дата 13/06/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪ3ЛОЖИТFЛ
Публичен

Сектопен
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален 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:

Радка Георгиева

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- kocherinovo.bg/~SDO$9F~D1$80$DO$BEgD1s84~D0%B8oD0~BB-sDO~
BD%DO%BO-sDOsBA%D1%83$DO$BF%D1a83%D0%B2%D0$BO%D1$87$D03B0/
I.2) Вид на възложнтеля
(попълва се от публичен възложител)
■ Министерсгво или друг държавен лрган,
включително техни регионални или местни

■ Публичноправна организация

подразделения
■ Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
■ Регионanна или местна агенция/служба
I.g) Основна дейност
попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги

■ Европейска институция/агенция или
международна организация
•Друг тип:

❑ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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❑ Отбрана
QОбществен ред и сигурност
QОколна среда
QИкономически и финансови дейности
ПЗдравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
QГаз и топлинна енергия
❑ Електроенергия
❑ Водоснабдяване
f]Транспортни услуги

QСоциална закрила
QОтдих, култура и вероизповедание
QОбразование
❑ Друга дейност:

QПощенски успуги
Q Експлоатация на географска област
❑ Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
►
~1Откривам процедура

® за възлагане на общесгвена поръчка
❑ за сключване на рамково споразумение
Qза сьздаване на динамична система за покупки
Qконкурс за проект
QСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да ❑ Не ►~1

II.i) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
❑ Открита процедура
❑ Ограничена процедура
QСъстезателна процедура с договаряне
❑ Състезателен диалог
Q Партньорство за иновации
Qдоговаряне без предварително обявяване
❑ Конкурс за проект
® Публично сьстезание
ППряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
❑ Открита процедура
❑ Ограничена процедура
❑ Договаряне с предварителна покана за участие
QСъстезателен диалог
Q Партньорство за иновации
Qдоговаряне без предварителна покана за участие
QКонкурс за проект
Q Публично сьстезание
QПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
QОграничена процедура
❑ Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
QСъстезателен диалог
❑ Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДFЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
❑ Чл. 73, ал. i от 3ОП
❑ Чл. 73, ал. 2, т. i, б. [...] от ЗОП
❑ Чл. 73, ал. 2, т. 2 от 3ОП
❑ Чл. 18, ал. i, т. 7 във вр. с ал. б от 3ОП
❑ Чл. 79, ал. i, т. [...] от 3ОП
QЧл. i8, an. i, т. 11 във вр. с ал. 8 от 3ОП
1~1 Чл. i8, ал. i, т. 12 от 3ОП
❑ Чл. 182, ал. i във вр. с чл. 79, ал, i, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. 182, ал. i, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
❑ Чл. 132 от 3ОП
❑ Чл. i8, ал. i, т. 7 във вр. с ал. б от 3ОП
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❑ Чл. г38, ал. г,т. [...] от ЗОП
❑ Чл. г38, ал. г във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. i8, ал. г, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
❑ Чл. i8, ал. г, т. 12 от ЗОП
❑ Чл. 182, ал. г, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. 182, ал. г във вр. с чл. 79, ал. 1, Т. [...] от ЗОП
❑ Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
[7]Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. г от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
❑ Чл. гбо от ЗОП
❑ Чл. 163, an. г от ЗОП
❑ Чл. 164, ал. i, т. [...] от ЗОП

РЪЧКА
N.i) Наименование

"Иsграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново,
Кочериново"

община

N.2) Обект на поръчката
►
~~ Строителство

❑ Доставки
ПУслуги
IV.g) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато осноиният 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:
етап 1- изграждане на ПОСВ Кочериново главен канализационен колектор
на гр. Кочериново
етап 2, етап З и етап 4- изграждане на нови и второстепенни клонове,
канализационни колектори
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване

да ❑ Не ►~~

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 )

изискванията при изпълнение на догоиора (клаузи в проекта на общи

( брой )

договорни условия)
N.5) 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 ❑ Не ►~~

N.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да ■ Не 4
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
взаимно свързани и обвързани една от друга , невъзможно е същите да
бъдат разделени и да бъдат иsпълнявани от раsлични лица. Съществува
риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението
прекомерно да се затрудни технически и/или да се оскъпи. С оглед на
последното е невъзможно и нецелесъобразно разделянето на обществената
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поръчка на обособени позиции.
N.7) Прогнозна стойност на поръчката
BGN
Banyra:
8 2 0 0 0 0 0. 0 0
Стойност, без да се включва ДДС:
~~
Не ►
да
❑
IV.8) Предметьт на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
BGN
Banyra:
Стойност, без да се включва ДДС:
Списьк на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗПFЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на сьответната

процедура)
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1, от 30П, 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, беsспорно е
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по
предвидения в 30П ред за провеждане на публично състеsание.
Провеждането на предвидената процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ.
прозрачността 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 тази процедура
се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи
конкуренцията и са създадат равни условия и проsрачност 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 успуга или строителство е (когато е

приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:

РАЗДFЛ VI: ОДОБРЯВАМ
® обявлението за оповестяване откриването на процедура
❑ поканата за участие

~документацията

УНП: ОеаЭ87дб-ЭЭаЭ-41д4-Ь81д-6д8с05988886
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PAЗIIEJI VII: ПОПЪЛНИТFЛIIАИНФОРМАцИЯ
кимо)
VII.i) jjопъгпнителна информация (когато е прило:

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. застраковка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
на отговорността на иsпълнителя. Гаранцията по т. 1 или 2 може да се
предостави от името на иsпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за иsпълнение. Възложителя предвижда възможност гаранцията за
изпълнение да бъде освобождавана по етапно, след изпълнение на
отделните етапи
Vц.г)
Орган,който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за зашита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за епектронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет anpec (URL):

http://www.cpc.bg
VП.g)Подаване на .калби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 ал.1, т.4 от 3ОП
VII.4) jдата на изпращане на настоящото решение
13/06/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕJI
VIц.i)Трите имена: (Подпис)

Иван Симеонов Минков
VцI.2)Ддъжност:

кмет на община Коъ~ринсsо

УНП: Оеа387дб-ЗЗа3-71 даЬ81д-бд8с0598888б

