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РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕД3'РА  

Q Проект  на  решение  
1~1 Решение  за  публикуване  

Q осъществен  първи  етап  на  контрол  чрез  случаен  избор  

ИН  на  регистрационната  форма  от  ССИ  
20200602-00777-0o io(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) 

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

Професионална  област, в  която  попада  предметьт  на  обществената  поръчка  

59• Екология  

Решение  номер: 4 От  дата: i2/об/го2о  дд/мм/гггг  

ДFЛОВОДНА  ИНФОРМАЦИЯ  
Деловодна  информация  
Партида  на  възложителя : 00777 

Поделение : 	  
Изходящ  номер: РД-oi-г3-ii9 от  дата  12/06/2020 
Коментар  на  възложителя : 

РАЗДFЛ  I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
►~1 Публичен  

Сектоден  
I.i) Наименование  и  адрес  
Официално  наименование : 
Община  Кочериново  

Национален  регистрационен  номер: 
000261491 

Пощенски  адрес: 
пл . 	Трети  март  №  1 
Град: 
Кочериново  

код  NUTS: 
BG415 

Пощенски  код: 
2640 

Държава: 
BG 

Лице  за  контакт: 
Наталия  Чамишка  

Телефон: 
00359 70532011 

Електронна  поща: 
obst_kocherinovo@mail.bg  

Факс: 
00359 70532330 

Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.ob-kocherinovo.bg/ 
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http://WWW.ob-kOcheririOVo.bg/%DO%9F5D1%8О%DO%ВЕ%D1%84oD0%В8%DO%ВВ— %DO% 

BD%DO%ВО-%DO%ВА%D1%83%DO%BFsD1%83%DO%В2%DO%ВО%D1%87%DO%ВО/ 
I.г) Вид  на  възложителя  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 
Q Министерство  или  друг  държавен  орган, 	❑Публичноправна  

включително  техни  регионални  или  местни  
подразделения  

организация  

институция /агенция  или  
организация  международна  

■ Национална  агенция /служба 	 ■ Европейска  

❑ Друг  тип: ►~~ Регионanен  или  местен  орган  
■ Регионanна  или  местна  агенция /служба  
I.g) Основна  дейност  
(попълиа  се  от  публичен  възложител) 

строителство  и  места  
и  култура  

►~~ Обществени  услуги 	 ■ Настаняване /жилищно  
за  отдих  
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❑ Отбрана  
Q Обществен  ред  и  сигурност  

Q Околна  среда  
Q Икономически  и  финансови  дейности  
Пздравеопазване   

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

Q Газ  и  топлинна  енергия  
❑ Електроенергия  
❑ Водоснабдяване  
ПТранспортни  услуги   

РАЗДЕЛ  II: ОТКРИВАНЕ  
1~1 Откривам  процедура  

1~1 за  възлагане  на  обществена  поръчка  
Q за  сключване  на  рамково  споразумение  
Q за  сьздаване  на  динамична  система  за  покупки  
Q конкурс  за  проект  

Q Създавам  квалификационна  система  

Поръчката  е  в  областите  отбрана  и  сигурност  

II.i) Вид  на  процедурата  

РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  (версыя  Ь) 

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

Q Пощенски  услуги  
Q Експлоатация  на  географска  област  
❑ Друга  дейност: 	  

Да  ❑ Не  ® 

(попълва  се  от  публичен  възложител) 
❑ Открита  процедура  
Q Ограничена  процедура  
Q Състезателна  процедура  с  договаряне  
Q Състезателен  диалог  
Q Партньорство  за  иновации  
Q договаряне  без  предварително  обявяване  
❑ Конкурс  за  проект  
®Публично  състезание  
ППряко  договаряне   
(попълва  се  от  секторен  възложител ) 
❑ Открита  процедура  
Q Ограничена  процедура  
❑ Договаряне  с  предварителна  покана  за  участие  
Q Състезателен  диалог  
Q Партньорство  за  иновации  
Q договаряне  без  предварителна  покана  за  участие  . 
Q Конкурс  за  проект  
Q Публично  сьстезание  
Q Пряко  договаряне  
(за  възлагане  на  обществена  поръчка  в  областите  отбрана  и  сигурност) 
Q Ограничена  процедура  
Q договаряне  с  публикуване  на  обявление  за  поръчка  
Q Състезателен  диалог  
Q договяряне  без  публикуване  на  обявление  за  поръчка   

РАЗДFЛ  III: flPABHO 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  ЗОП  
Q Чл. i8, ал. i, т. 7 във  вр. с  ал. 6 от  ЗОП  
❑ Чл. 79, ал. i, т. [...] от  ЗОП  
Q Чл. i8, ал. i, т. 11 във  вр. с  ал. 8 от  ЗОП  
►~~ Чл. i8, ал. i, т. 12 от  ЗОП  
Q Чл. i82, ал. i във  вр. с  чл. 79, ал. i, т. [...] от  ЗОП  
Пчл. 182, ал. i, T. [...] от  ЗОП   

(попълва  се  от  секторен  възложител) 
❑чл. 132 от  ЗОП  
Q Чл. i8, ал. i, т. 7 във  вр. с  ал. 6 от  ЗОП   
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❑ Чл. 1g8, 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  
❑ 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  
ПЧл. 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. 1бо  от  ЗОП  
❑ Чл. 163, ал. 1 от  ЗОП  
❑ Чл. 164, ал. 1, т. [...] от  ЗОП   

РАЗДЕЛ  IV: ПОРЪЧКА  
N.i) Наименование  
„Проектиране, изпълнение  на  строителство  и  авторски  надзор  за  обект: 
„Рекултивация  на  общински  депо  за  неопасни  битови  отпадъци, находящо  се  
в  землището  на  с. Бараково, община  Кочериново". 

IV.2) Обект  на  поръчката  
►~1 Строителство  
❑ Доставки  
❑ 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. 
ОБществена  поръчка  с  предмет: „Проектиране, изпълнение  на  строителство  
и  авторски  надзор  за  обект: „Рекултивация  на  общинско  депо  за  неопасни  
битови  отпадъци, находящо  се  в  землището  на  с. Бараково, община  
Кочериново", ще  се  изпълни  съобразно  Техническата  спецификация, която  е  
част  от  документацията  за  участие  в  поръчката. Проектирането  на  фаза  
„Работен  проект" със  съответните  части  към  него  трябва  да  се  изготви  от  
правоспособни  по  смисъла  на  чл. 230 от  3УТ  проектанти  (с  удостоверения  
за  пълна  проектантска  правоспособност  в  Камарата  на  аркитектите  и  
инженерите ) 
Проектните  части  да  бъдат  изработени  съгласно  изискванията  на  Наредба  №  
4 за  обема  и  съдържанието  на  инвестиционното  проектиране  и  да  бъдат  
комплектовани, съгласно  изискванията  на  чл. 144 от  3УТ. Изпълнителят  
трябва  да  изготви  работен  проект  със  сметна  документация  /РПСД/ 
„Рекултивация  на  общинско  депо  за  неопасни  твърди  битови  отпадъци, 
находящо  се  в  землището  на  с. Бараково, община  Кочериново" в  обем  и  
съдържание, съгласно  Наредба  №  26 за  рекултивация  на  нарушени  терени, 
подобряване  на  слабопродуктивни  земи, отнемане  и  оползотворяване  на  
хумусния  пласт, Минималните  изисквания  за  рекултивация  на  съществуващи  
депа  за  неопасни  битови  отпадъци, качени  на  страницата  на  МОСВ  и  чл. 
14, ал. 1, т. 2 и  ал. 2 от  Наредба  №  6 от  27 август  2013 г. за  
условията  и  изискванията  за  изграждане  и  експлоатация  на  депа  и  на  
други  съоръжения  и  инсталации  за  оползотворяване  и  обезвреждане  на  
отпадъци. 
В  работния  проект  със  сметна  документация  /РПСД/, изисквания  описани  
подробно  в  Техническата  спецификация, следва  да  се  разработят  следните  
проектни  части: 
-Част: Геодезия  
-Част: Инженерна  геология  и  хидрогеология  (при  необходимост ) 
-Част: Техническа  рекултивация  
-Част: Биологична  рекултивация  
-Част: Мониторинг  
-Част: План  за  безопасност  и  здраве  
-Част: Пожарна  беsопасност  
-Част: План  за  управление  на  строителни  отпадъци  
-Част: Сметна  документация  
Проектът  да  съдържа  обяснителни  записки  по  всички  части. Обяснителните  
записки  трябва  да  изясняват  и  обосновават  приетите  технически  решения, 
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да  цитират  нормативните  документи, изполввани  при  проектирането  и  
строителството, да  посочват  инструкциите  за  изпълнение, изпитвания  и  
експлоатация. 
Дейности  предвидени  за  изпълнение  на  рекултивация  на  общинско  депо  за  
неопасни  битови  отпадъци  са  Техническа  и  Биологична. 
Текническата  рекултивация  е  с  обхват  съгласно  Текническата  
спецификация: 	Подготвителни  дейности  и  Етап  1. Подготовка  на  
площадката l Етап  2. Подготовка  и  изграждане  на  оградна  габионна  стена l 

Етап  З. Отвеждане  на  води  от  дерето  с  постоянен  отток; Етап  4. 
Подравняване  на  основата; Етап  5. Предепониране. Преоткосиране 	и  
уплътняване  на  новосъздаденото  сметищно  тяло; Етап  6. Изграждане  на  
габионни  стени; Етап  7. Изграждане  на  газдренажна  система; Етап  8. 
Изграждане  на  горен  изолиращ  екран; Етап  9. Управление  на  повъркностни  
води; Етап  10. Изграждане  на  мониторингови  пунктове; 
Биологична  рекултивация : В  рамките  на  настоящата  поръчка  се  включва  
изпълнението  на  биологичната  рекултивация  за  първата  година, съгласно  
точка  2.2.4.2. 	Биологична  рекултивация  от  техническата  спецификация. 
В  рамките 	дейност 	авторски  надзор, проектантите  изготвили  
инвестиционни  в  работна  фаза  проекти  се  задължават  да  извършват: 
-авторски  надзор  по  време  на  строителството  съгласно  Закона  за  
устройството  на  територията . 
При  необходимост  и  в  кода  на  строителството  да  извършват  доработки  или  

преработки  на  изготвените  проекти. 
да  извършват  технологичен  контрол  по  време  на  строителството  
да  извършват  съдействие  при  въвеждане  на  обекта  в  експлоатация  

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  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 	да 	Не  ❑ 
средства  от  европейските  фондове  и  програми  
Идентификация  на  проекта: 
За  финнасиране  на  настоящата  обществена  поръчка  Възложителят  
кандидатства  пред  Оперативна  програма  „Околна  среда  2014 - 2020 г., 
процедура  „Рекултивация  на  депа, предмет  на  процедура  по  нарушение  на  
правото  на  ЕС  по  дело  С-145/14. 
IV.6) Разделяне  на  обособени  позиции  
Настоящата  поръчка  е  разделена  на  обособени  позиции 	 да  ❑ Не  ►~1 
Мотиви  за  невъзможността  за  разделяне  на  поръчката  на  обособени  позиции  (когато  е  приложимо ): 
бществената  поръчка  не  е  разделена  на  обособени  позиции. 

Мотиви: В  съответствие  с  чл. 	46, 	ал. 	1 от  ЗОП, 	Възложителят  е  преценил  
възможността  за  разделянето  на  обществената  поръчка  на  обособени  
позиции. Съгласно 	§ 29 от  ДР  на  ЗОП, 	„обособена  позиция" е  такава  част  
от  предмета  на  обществената  поръчка, която  въпреки  че  може  да  бъде  
самостоятелен  предмет  на  общестнена  поръчка, е  систематично  свързана  с  
другите  позиции  от  предмета  на  обществената  поръчка. Основен  мотив  за  
нераsделяне  на  обществената  поръчка  на  обособени  позиции  е, че  
дейностите  в  нейния  предмет  ще  бъдат  извършвани  на  територията  на  един  
обект, 	като  съгласно  чл. 	4 от  Наредба  №  26 за  рекултивация  на  нарушени  
терени, подобряване  на  слабопродуктивни  земи, 	отнемане  и  
оползотворяване  на  хумусния  пласт  рекултивацията  се  извършва  на  два  
етапа, като  вторият  етап  - биологичната  рекултивация  се  извършва  въз  
основа  на  извършената  вече  техническа  рекултивация . Този  факт  обуславя  
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неразривната  връзка  между  двете  фази  на  рекултивация  на  депото. 
Възлагането  на  двата  етапа  на  двама  отделни  изпълнители  би  създало  
пречки  в  частта  относно  възприемането  как  да  тече  гаранционният  срок  на  
техническата  рекултивация . Допълнителен  аргумент  представлява  фактът, 
че  изпълнението  на  поръчката  от  страна  на  повече  от  един  изпълнител  
увеличава  риска  от  sатруднения, породени  от  работата  на  отделни  екипи, 
които  обективно  няма  да  могат  да  бъдат  вменени  на  никой  от  
изпълнителите. 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  включва  ДДС: 	 371910 5. 4 4 	 Валута: 	 BGN 

N.8) Предметьт  на  поръчката  се  възлага  с  няколко  отделни  процедури: 	да  ❑ He ►~~ 

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

Списьк  на  останалите  процедури  с  кратко  описание  на  техния  предмет: 

РАЗДFЛ  Vк  МОТИВИ  
V.i) Мотиви  за  избора  на  процедура  (когато  е  приложимо) 
(Кратко  описание  на  фактическите  обстоятелства, които  обуславят  избора  на  сьответната  
процедура) 
Естеството  на  обществената  поръчка  позволява  достатъчно  точно  да  се  
определи  техническата  спецификация. Прогнозната  стойност, която  
представлява  максимален  финансов  ресурс  за  изпълнението  й, както  и  
обобщаването  на  всички  идентични  или  скодни  потребности, които  са  
известни  на  възложителя  към  датата  на  решението  за  откриването  на  
процедурата, с  оглед  правилното  определяне  на  реда  за  възлагането  й, 
дава  възможност  обществената  поръчка  да  бъде  възложена  по  реда  на  
публично  състезание, процедура  при  която  всички  заинтересовани  лица  
могат  да  подадат  оферта. 
Възложителите  прилагат  процедурите  по  чл. 18, ал. 1, т.12 от  ЗОП  - 
публично  състезание, когато  обществените  поръчки  имат  прогнозна  
стойност  за  строителство  от  270 000 лв. до  10 000 000 лв. без  ДДС. 
Прогновната  стойност  на  настоящата  поръчка  е  в  размер  на  3 251 849.39 
лв. /три  милиона  двеста  петдесет  и  една  киляди, осемстотин  четиридесет  
и  девет  лева  и  тридесет  и  девет  стотинки/ без  включен  ДДС. Изборът  на  
процедурата  е  при  условията  на  чл. 18, ал.1, т.12 от  30П, при  спазване  
на  условията  на  чл. 20, ал. 2, т. 1 от  ЗОП. Процедурата  ще  се  проведе  
при  условията  на  чл. 20, ал. 2, т. 1 от  ЗОП, поради  прогнозната  
стойност  на  поръчката, която  е  под  10 000 000 лева  без  включен  ДДС. 
Възложителят  желае  максимална  прозрачност  при  възлагането  на  
обществената  поръчка  и  реши  да  открие  публично  състезание  по  ЗОП. 
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  състезание . 
Провеждането  на  този  вид  процедура  осигурява  публичността  на  въsлагане  
изпълнението  на  поръчката, респ. прозрачността  при  раsкодването  на  
финансовите  средства  на  възложителя: Посредством  тази  процедура  се  цели  
и  защитаване  на  обществения  интерес, като  се  насърчи  конкуренцията  и  са  
създадат  равни  условия  при  провеждане  на  процедурата . 
V.г) 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) 

YHП:fe539ee6-8c9c-4140-82d5-6c6c79f13b07 
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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  строителетво  е  (когато  е  
приложимо) 
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 Валута: BGN 

РАЗДFЛ  VI: ОДОБРЯSАМ  
►~~ обявлението  за  оповестяване  откриването  на  процедура  
❑ поканата  за  учасгие  
►1 документацията   

РАЗДFЛ  VII: ДОIIЪЛНИТFЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  
Vц.i) Допълнителна  информация  (когато  е  приложимо) 
Настоящата  процедура  за  въsлагане  на  обществена  поръчка  се  открива  npu 
условията  на  чл. 	114 от  30П, 	като  към  датата  на  откриване  на  
процедурата, не  е  осигурено  финансиране  за  изпълнението  й. 
3а  финнасиране  на  настоящата  обществена  поръчка  Възложителят  ще  
кандидатства  по  реда  и  условията  на  Оперативна  програма  „Околна  среда  
2014 	- 	2020 	г.". 
Vц.2) Орган, който  оттоваря  за  процедурите  по  обжа.п;ане  
Официално  наименование  
Комисия  за  sащита  на  конкуренцията  
Национален  идентификационен  №  (ЕИК) 

Пощенски  адрес  
бул. 	Витоша  №  18 
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.cpc.bg  

Vц.g) IIодаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби: 
Съгласно  чл.197 от  30П. 	 _ 

VII.4) Дата  на  изпращане  на  настоящºта- 	ние  
12/06/2020 дд/мм/гггг   

РАЗДЕЛ  VIIIт  ВЪЗ.? ЖИТЕТ►  
VIII.i)'Iритеимена: (~ ,рти,с) 
Иван  Симеонов  M ков  
VIII.2) Длъжносl 
Кмет  на  община  Кочериново  

УНП: fe539a6-8c9c-4140-82d5-6c6c79f23607 
~ 


