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Ilартыца: 00777

АГЕНЦИЯ ПО О6ЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
о аод.Ьq
e-mai1: pkC~aoд.bq , аор(~
интернет адрес: http ://www.aoo. bq
Рвшвнив зл откРивлнЕ нл процвдуРл
Е] Проект на решение
Решение за публикуване
чрез спучаен избор
Е]осьществен първи етап на контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ

-

-

(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

дд/мм/гггг
Номер и дата на становището i-ви етап:
поръчка
обществената
на
предзиетьт
попада
която
в
професионална област,
-- Извън списъка
Решение номер: 6 От дата: 13/06/2020 дд/мм/ гггг

ДFЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловод;на информацня
Партида на възложителя: 00777
Поделение:
Изходящ номер: PД-oi-23-i23 от дата 13/06/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДFЛ I: SЪ3ЛОЖИТЕЛ
►
~~ Публичен

C1Секторен
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

BG415

2640

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Наталия Чамишка

00359 70532011

Елекгронна поща:

Факс:

obst_kocherinovo@mail.bg

00359 70532330

Интернет адрес/и

Основен адрес (URI..):

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

i

http:
BD%DO%ВО-%DO%ВА%D1%83%DO%BF%D1%83%DO%В2%DO%ВОж D1%87%DO%ВО/
I.г) вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
■ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни

■ Публичнопраина организация

подразделения
■ Национална агенция/служба
►~ Регионален или местен орган
■ Регионална или местна агенция/служба
I.g) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
'ществени услути
Оо

)'НР. 'гii-v,-~~v~--?68-Ь6so-а20Г1бба3е3

■ Европейска институция jагенция или
международна организация
■ Друг тип:

❑ Настаняване/жилишно стрсuте-,ство и :еста
за отдих и култура
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❑ Отбрана
QОбществен ред и сигурносг
flОколна среда
flИкономически и финансови дейности

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

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

❑ Пощенски успуги
QЕксnлоатацuя на географска обласг
❑ Друга дейност:

гjТранспортни успуги

РАЗДFЛ II: ОТКРИВАНЕ
►
~1Откривам процедура

►
~~ за възлагане на обществена поръчка
flза сключване на рамково споразумение
❑ за сьздаване на динамична система за покупки
❑ конкурс за проект
QСъздавам квanификационна система
~

Поръчката е в областите отбрана и сигурносг

Да ❑ Не

II.i) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
❑ Открита процедура
flОграничена процедура
flСъстезателна процедура с договаряне
flСъстезателен диалог
❑ Партньорство за иновации
flдоговаряне без предварително обявяване
flКонкурс за проект
т Публично сьстезание
ППряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
flОткрита процедура
flОграничена процедура
❑ Договаряне с предварителна покана за участие
❑ Състезателен диалог
❑ Партньорство за иновации
flдоговаряне без предварителна покана за учасгие
❑ Конкурс за проект

❑ Публично сьстезание
ППряко договаряне
(за възлагане на общесгвена поръчка в областите отбрана и сигурносг)
flОграничена процедура
flдоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
❑ Състезателен диалог
flдоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДFЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публнчен възложител)
❑ Чл. 7g, 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 3ОП
❑ Чл. 79, ал. i, т. [...] от 3ОП
QЧл. 18, ал. i, т. 11 във вр. с ал. 8 от 3ОП
®Чл. i8, ал. i, т. 12 от ЗОП
QЧл. 182, ал. i във вр. с чл. 79, ал. i, т. [...] от ЗОП
ПЧл. 182, ал. i, т. [...] от 3ОП
(попълва се от секторен възложнтел)
❑ Чл. 132 от 3ОП
ПЧл. i8, ал. i, т. 7 във вр. с ал. б от ЗОП

УНП:7е137748-3505-4768-ЬЬ4е-в201ЭI ббв2е2

~
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❑ Чл. i38, ал. i, т. [...] от ЗОП
QЧл. i38, ал. i във вр. с чл. 79, ал. i, т. [...] от ЗОП
❑ Чл. 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
QЧл. 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. 163, ал. i от ЗОП
гf Чл. 164, ал. i, т. [...] от ЗОП

:ПОРЪЧКА
IV.i) Наименование

"Избор на външни експерти към екипа за управление на проект
„Рекултивация на общинско депо за неопасно твърди битови отпадъци,
находящо се в землището на с. Бараково Община Кочериново""
IV.2) Обект на поръчката

❑ Строителство
Qдоставки
~Услуги
IV.g) Описание на лредмета 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.

Предметът на обществената поръчка е: "Избор на външни експерти към
екипа за управление на проект „Рекултивация на общинско депо за
неопасно твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково
Община Кочериново""
Целта на настоящата обществена поръчка е Община Кула да избере външни
експерти към екипа за управление на проект „3акриване и рекултивация на
съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на
Община Кула", съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна
среда 2014 - 2020 г.". Основна цел на услугата е да бъде предоставена
консултантска подкрепа, чрез която да се гарантира цялостната
органивация и отчитане на инвестиционния проект до успешното
приключване на АДБФП от страна на община Кула.
Поръчката включва следните групи дейности,:
•
Юридически услуги и правно-нормативно обезпечаване на проекта;
•
Съдействие на Възложителя за техническата реализация на проекта;
•
Администриране на проекта, контрол и мониторинг на изпълнението;
•
Дейности по финансово управление и отчитане на проекта.
Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са
съгласно Текническата спецификация - Приложение №1.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване

да ❑ He ►~~

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 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 сьс
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

vнп: 7oi з77ав-зsоs-а7ьв-ььае-агоп iььагег

да

Не ■

з

Парпtaаг 00777

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия ь)

Финансирането за настоящата обществена поръчка се осигурява по
Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020. Настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка се открива при условията на чл.114 от
3ОП, като към датата на откриване на процедурата, не е осигурено
финансиране за изпълнението й, тъй като Възложителят не е сключил
административен договор за безвъзме3дна финансова помощ (АДБФП) по
Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020.
N.6) Разделяне на обособени позиции
да ❑ Не ►~1
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
приложимо):
позиции
(когато
е
Мотиви за невъзможностга за разделяне на поръчката на обособени

В съответствие с чл.46, ал.1 от 30П, Възложителят е преценил
възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции. Съгласно § 29 от ДР на 30П, „обособена позиция" е такава част
от предмета на обществената След обстойна и внимателна преценка е
установено, че настоящата обществена поръчка се отнася до предоставяне
на високоспециалиsирани услуги по управление на един инвестиционен
проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020" г.
Изпълнението на поръчката иsисква отлична единна координация на
изпълнението на услугите от предложения експертен състав, в т.ч. чрез
обособяване на йерархични и комуникационни връзки, които са от
съществено значение за постигането на целите на поръчката и успешната
реалиsация на инвестиционния проект. Механичното разделяне на поръчката
на обособени позиции не е мотивирано нито от гледна точка на
спецификата на дейностите, нито от гледна точка на постигането на
целите на поръчката. Разделянето на поръчката на обособени позиции и
потенциалното възлагане на отделни дейности на различни юридически или
физически лица би застрашило цялостната организация и размило
отговорността при изпълнението на поръчката. Във връзка с посоченото,
основен съществен елемент за въsлагането на една обща процедура е и
обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности са
систематично, икономически и текнически неделими. С оглед на
горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна
организация на изпълнението и постигане на качествени резултати,
разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е
нецелесъобразно.
N.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се иключна ДДС:
97800. 00

Валута:

BGN

1V.8) Предмеrьт на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

да ❑ He ►~1
Обща стойност на поръчката,част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
BGN

Списьк на останалите проце,гури с кратко описание на техния предмет:

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

(Кратко описание на фактическите обстоятелства,които обуславят избора на сьответната
процедура)
Видът на процедурата е избран съобраsно прогнозната стойност и подкода
на Възложителя да приложи висока степен на публицност и прозрачност при
възлагането на услугата. Провеждането на предвиденото в 30П публично
състезание гарантира в голяма степен публичността на възлагане
изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разкодването на
финансовите средства. Посредством тази процедура се цели и защитаване
на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат
равни условия и прозрачност при провеждането й.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без

vнл: 7е)з77ав-зsоs-а7ьв-ььае-агоп iььагог
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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):

дд/мм/гггг
от дата
открита с решение №
под уникален №
поръчки
публикувана в Регистъра на обществените
(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната успуга или строителство е (когато е
приложимо)
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

® обявлението за оповестяване откриването на процедура
❑ поканата за участие

~документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТFЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.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 № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон
02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

02 9807315

VII.g) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок
от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от 30П - срещу решението за
откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
13/06/2020 дд/мм/гггг

vнп: 7е1з77ав-зsos-а7ьв-ььае-агоrз iььагег
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РАЗДFЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТFJI
VIII.i)Трите имена: (IIодпис)
Иван Симеонов Минков

VIII.2)Длънсност:
Кмет на община Кочер

УНП: 7eI377дS-3505-i768-664аа?ОГ 166а?е2
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