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BG-с. Нановица, общ.Момчилград, обл. Кърджали:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения

Решение номер 109 от дата 26.03.2020 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 108502408
BG425, Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий “, ул.“Крайна“ №1, За: Сеидали Али Халибрям – Директор, България 6830, с. Нановица, общ.Момчилград,
обл. Кърджали, Тел.: 00359885-398738, E-mail: ou_nanovitca@abv.bg, Факс: 03631-7849
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Наименование
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица Община Момчилград“ “ – I – ви етап”

IV.1)

Обект на поръчката
Строителство

IV.2)

Описание на предмета на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е строителство с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нановица
Община Момчилград“ “ – I – ви етап” Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45000000 – Строителни и монтажни
работи Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация Приложение №5

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Дейностите предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат
изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са
взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Налице е
невъзможност за разделяне на дейностите предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Допълнителна трудност са
гаранционните срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. По
посочените причини е необходимо видовете и количества строителни работи да се реализират от един изпълнител, тъй като те не могат технически и
икономически да се разделят и обособят в рамките на изпълнението на поръчката без значителни затруднения за възложителя. Наред с това, евентуално
предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на
обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства,
в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 66667.12 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедуриIV.8)

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=968381&newver=2&__cfduid=dcb10901f0cae8e25535dc132974cf8fd1583760392&_ga=GA1.2.2053811086.1583760400&PHPSESSID=426df9b82f4ff6729fd89ed65ed158be&header=&header=print
mailto:ou_nanovitca@abv.bg


3/26/2020 Съдържание на документ

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=968381&newver=2 2/2

V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

НЕ

Мотиви за избора на процедура
За обекта е налице техническа документация, което позволява достатъчно точно да се определи прогнозната стойност и предметът на обществената поръчка. Въз
основа на техническата документация е определена прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно: е 66667.12 лева без ДДС. Като взехме в предвид, че
прогнозната стойност на поръчката, в това число възложените през изминалата година и планираните през настоящата бюджетна година СМР е под праговете на
чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите
спецификации, поради което не са налице условията и предпоставките за провеждане на специфични процедури, считаме че обществената поръчка следва да бъде
възложена по реда на Закона за обществените поръчки, чрез процедура „Публично състезание”.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която еV.3)
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

Допълнителна информация
Няма

VII.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация; 10 - дневен срок от връчването на решението за определяне на изпълнител; За непосочените основания се прилага чл.
197 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
26.03.2020 г. 

VII.4)

Трите имена
Сеидали Али Халибрям

VIII.1)

Длъжност
Директор на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий “ с. Нановица,общ. Момчилград

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

