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ОБЯВЛЕНИВ ЗА ВЪЗЛОЖВtIА ПОРЬЧКА
Резултати от процед\рата за възлагане на обществена поръчка
Щиректива

!Проект

zotllz4lliC

/

ЗОП

на обявление

fi Обявление за публикуване
РА3ДЕJI I:

оргАн

I.r) Наименование и адреси
за
Официа,чно наименование:

ул.Университетска

(моля, посочете всички възлагащи органи, rto}lTo

Епископ

Шуменски университет
Преславски
Пощенски адрес:

1

2

Нацrrонален регистрационен номер:

о0O9з486з

К

115
ПощенскIл код

код NUTS

Град:

вGззз

Шумен

9700

Лице за контакт:

Марияна Георгtтева

+З59 54ВЗOЗ56

Електронна поща:

Факс:

!ържава
BG

+з59 54взOз71

opGshu.lэg

и
Интернет
Основен адрес (URL):
www. shu. bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http : / / рrоf il-na-kupuvacha

shu. bg,i wp-logrn . php

I.z) Съвместно възлагане
!Поръчката обхваща съвместно възлагане
в случай на съвместно tsъзлагане, обхващащо различни държави - приложимото национа,rно
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Klt
ган за
се възлага от

I.+) Вид на възлагащия орган
f]МинистерстI]о или всякакъв друг национален
или федераrен орган, включltтелно техни
регионални или }Iестни подразделенItя
[ Национа,rна или федерална агенция/служба
NIecTeH орган
на иллl местна аген

I.5) Основна дейност

Европейска инстиryция/агенция или
мехtдународна органIlзация

Настаняване/жилиu-lно строителство и места

за отдих lr купцч,ра

!Социална закрила
!Отдlrх, кулryра и вероизповедание

ред и безопасност

[Околна срела
!Икономически

!
!

обществени t,сл},гrl

f]Отбрана
!Обществен

ПубличнопраRtlа организация

Плр}',n"

[Регионален или

!Общи

fi

и фltнансови дейности

f;Образование
ПДр.r.u деiiност

РА3ДЕJI II: ПРЕЩМЕТ
Обхват на
II.r.r) IIаименование:

та

води
на отпадъчни
на питейна вода, отвеждане и пречI4стване
се
находящи
обектите
и
на
Преславски
К
.
"
нуждите на ШУ "Епископ

.Щоставка
Шумен

2

II.r.z) Основен СРV код
унп

5ddb

jбь2_]fi 8__lab]_bsac_75d.].)7]

t

l1'-lб

41110000

за
в

I

ОБrlL},Il-HI.1t- З.\ l]-b']"lОЖЕН,\ IlОР-Ы]К.\ iBepcIIя 7)

Iapr IItra

flопълнителен СРVкод:

1 2

II.r.з) Вид на поръчка

|--lСтроителство

!Услуги

ЖДоставки

I

II.r.+) Кратко описание:

на питейна вода/ отвеждане и пречистване на отпадъчни води за
нуждите на Шуменски университет "Еписксп К. Преславски" и на обектите
находящи се в гр. Шумен
II.1.б) Информация относно обособените позиции
.Щоставка

даП неХ

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

II.1.z) Обща стоЙност на обществената поръчка (без да се вrслючва ДДС)
Стойност: 150000.00
(Моля, посочеll1е обtцаll,Lа ctttottHocttt на oбupcttlBeнolrlc l?оръllко. За ttнфор.llаllllя olllHocчo
uнOtLвuOуалнu поръl{кu, моля, llзt7олзваtittrc разOел V)

оферта:

или Най-ниска
които са взети предвид

Валlта:

/ Най-висока оферта:

BGN

(за paMKoBu споразу.^1енuя - обtца л,l_QксLLlиална cпtoiLHocttt зсr цrLааlпа проOължtпtrcлноспl)
(за ОuнамttчнLl cllcпleиLl зо noкyrlкu - cll,tottHocпt нrr поръчкоl?tа/tпttе, кояtttо/коulпо не е/са

вlulючена/ч в npeOutuHtt обявленuя за възла2ане но поръ,tкrt)
(за поръчкч, базчранч на qO.MKIBLI сIlорQзуtlенLlя; око llloэa се tlзllскбо - cttloilHocttt на
поръчкаmа/uпtе, кояttло/коtlmо не е/са вtutючена/tt в преOuш Hu обявленttя за възла?ане на ttоръчкч)

РАЗДЕJI II: Описание f Обособена позиция
II

описание

1

II.z.r) IIаименование:

2

Обособена позиция N9:
2

II.z.z) Щопълнителни СРV кодове 2
411iOC00
ОсновенСРVкод:1
1
,Щопълнителен СРV код:

2

ОсновенСРVкод:1

Щопълнителен СРVкод:

1 2

flопълнителен СРV код:

1 2

90400000

ОсновенСРVкод:1

9C1l

З0000

II.z.з) Място на изпълнение
основно място на изпълнение:

гр . Шумен, ул. Университетска

l]s1_1 5

NUTS:1

II.z.+) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, достаI]ки или услуги илl1 указване на потребности и

изисквания)
.Щоставка на питейна
на ШуменСки
нуждите

на отпадъчни
и пречLIстване
отRе)(дане
вода/
Преславски",
KoHcTaHTiзH
"Еписксп
_ун].1веРситет

находящ се на адрес: гр. Шумен, у -l. yHttBc:plctlTeTска
II.z.5) Критерии за възлагане 1 2
fi Критерий за качество - Име: / Тежеg1; r 2 zo
1не
zo
ffi Критерий, свързан с разходи - Име: / TerKecT; r

за

liq1 1 5

1не

а-

води

не
не

Тежест: 21

Il.z.rr) Информация относно опциите

даП нех

II.z.rз) Информация относно средства от Европейския съюз

даП неХ

Опции
описание на опциите:

Обществената поръчка е RъI] връзка с проект и/или прогltама, tPtlHaHcrrpaH/a със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УI{П

5ddb]6b]_ it]8_.1ab]-b5ac_75d]97]Ёtlil

ОБяВ.]lГI

Партида

II.z.

ц)

lllГ

']А ВЪЗ,IОЖЕНА t]oP ы]к.\ (всрсtJя 7)

.Щопълнителна информация:

РАЗДЕJI tV: ПРОЦЕД)rРА
Описание
IV.l.r) Вид процедl,ра
!Открита процедура
!Ускорена процедура
обосновка:

!Ограничена процедура

f

Ускорена процедура
обосновка:

!Състезателна процедура

с

!Ускорена процедура

договаряне

обосновка:

!Състезателен диалог

!

Партньорство за иновации
!Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официа,rен
вестник на Европейския съюз в сл}п{аите, изброени по-дол},(шrоля, попълнете приложение Гr)

!fIублично състезание
ХПряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)
IV.r.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система 3а
пок}пки
f]Тази обществена поръчка обхваща скJIючването на рамково споразумение
ПУстановена

е

|-']Използван

е

дин амична систеNlа за покyпки

IV.r.6) Информация относно електронния търг
електронен търг

IV.r.8) ИнформаЦия относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки

даП неХ

Iч
IV.z.r) Предишна публикация относно тази процед},ра

2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: Пt]t]t]/S Пi]t]-ПППt]t]П
Номер на обявлението в РОП:8з36оз
(ЕОно оm слеОнutпе: обявленuе за пpe)Bapttlll€llHa uнфорltаtltLя, Ll311о!lзвоно капlо llo\aHa 3а
ачасmuе в съсmезаlпелна процеОура; Обявленttе зсr поръчк0; Обявленuе за 0оброволна
ех

IV.z.8) Информация относно прекратяване на динамична система за поч/пки
публикувана
!Обявлени"rйб"uuщu прекратяването на динамичната система за покупки,

с

обявление за

IV.a.g) ИнформаЦия относно прекратяване на състезателна процедп)а, обявена чрез
обявление за предварителЕа информация

!Възлагащr",

няма да l]ъзлага повече поръчки

opau*,

и

1]ъз осно}]а

рАздвII V: ВЪ3JIАГАНЕ tIA ПоРЪЧкАТА
Поръчка N9 (Щоговор N9):
Обособена позиция NQ: 2

fIаименование:

на питейна
,щоставка
lllуменски
на
нуждите

води за
на отпадъчни
,1 пречистване
отвехдане
вода/
на
обектите
и
К. Преславски
Епископ
университет

се в

Възложена

поръчка/обособена позиция

ч.

1

25З

находящи

е

на горепосоченото обявление за

гр. Шумен

даХ неП

относно невъзлагане

Поръчка, Tal обособена позиция не е 1]ъзложе на
Не са пол\чени оферти или заявлен ия
уч асти или
(
на
ини
7

УtlП] 5ddb]6b2- j1]8-4ab]-b5ac-75d']97

jf-,lt'-rб

всиLlки

са бttлtr отхвърлен

1.1

ОБЯВЛЕtlИЕ ЗА ВЪЗ"rlОЖЕtlА ПОРЪЧКА (версIlя

Партrlда:

7)

!eNotices
ПТЕD еSепdег
ПДру.о

Потребителско влизане в TED eSender:.7 _
Справка за обявления:t]ППt]-t]t]t][][][] z (голина и номер на документа)
дд/мм/гггг
Дата на изпращане на оригина.тIното обявление: 7

v

възлагане на
V.z.r) Щата на сключване на договора
zor8
V.z.z) Информация относно оферти

Брой на полr]ените оферти: r
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/з6l/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите,

постъпили

от оференти

,чката е I}ъзложена

от държаl]и,

от иконоNIлlчески

на

наименование и

Официално наименование

които не са членки

даП неХ

оп

на изпъJIнителя

1

:

Водоснабдяване и канализация-Jiумен

ООД

Пощенски адрес:
гrл. Войн l,Isi

http

:/ /

vlk

изпълнителят

.

!ържава:
BG

Теле(lон:

*З59 548с0666

net

Факс:

+З59 54В'72428

-shuгп,еп. net /
е

взl068284

9l ос

вGззз

Шумен

Национален регистрационен номер

Пощенски код:

код NUTS:

Град:

Електронна поща:
of f iceGvi k- shumen
Интернет адрес:

на ЕС: о

нен път: о

по

на

Мсп

V.z.+) Информация относно стойността на поръчката/обособената по3иция (без да се
вltлючва ДДС)
15 00 00
Първонача,rна обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позицLrя:
1500
0С
позиция:
поръчката/обособената
на
Обща стойност
или Най-ниска
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
BGN
Валута:
(за -ОuнамtLчпr,
paMKoBtt споразуменuя - обu4а лI(IксLLIлQлна cttloiLHocttl за пlатu обособена позulluя)
(за
iu"rl"rr, за покуtlкч - cпlotLHocttt на поръ|lкаlllа/tпllе 3а п:.азLl l?op7nuao,
кояtпо/коttпло не е/са вtаюченаftt в преОtпuнrt обявленttя 30 въ3лаеане на поръчкu)
(за поръчкu, баы-Lранtt на pa)|KoaLl спораза.ценLLя; ако ll7olz се llзt/cKao - cttloitHocпt на
поръчкаmаftt пе ia п,tазtt iapuluOa, кояпtо/коlпllо не е/са вклю,tена/tt в пpe)tttttHtt обявленuя за

2

оферта:

възлаеане на

V.a.s) Информация относно въвлагането на подtlзпълнителf и

Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
!стойност
или дял от поръчката, които възможно да бъдат възлоrкени
Стойност, без да се вкJ]ючва ДДС:

Дял

_Yо

_

е

на подизпълнители 4

Валута: BGN

кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

ИНФОРМАЦИЯ

VI:
\Ц.3) Щопынителна информация:

по обжirлване
за
които

2

по об;ка,лване

наиN{еноtsание

УНп

5ddb]6b2-]t]8--lab]-b5ac-75d]07]l-{1-16

_1

()l;Яt],Il]}{I1Е

ГIартll]а

Комисия

за защита на

]\ ВЪЗ,lО)iЕНt IlОРЫlК\

(sерсllя 7)

конкуренцията

fIощенски адрес:
бул.Витоша 18
Пощенски код

Град,
Софтля

[ържава:

1000

BG

Телефон:

+з59 298B4Oj0

Факс:

Електронна поща:

+з59 29807з15

cpcadminG срс . bg

Интернет адрес (URL):
https ; / /w,аw. срс.

bgl

\Ц.д.z) Орган, който отговаря за процед!рите по rrедиация
Официално наименование

2

:

Пощенски адрес
Пощенски код:

Грал:

[ържава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс

Интернет адрес (URL)

VI.+.з) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жzulби

чл. 1 97, ал. 1, т . 5 от ЗСП

vI.+.+) С;ry,яtба, от която мо?ке да бъде пол\аIена инфорлrация относно подаването на
жалби

2

Официа_пно

наименоi}ание:

Пощенски адрес
Пощенски код:

Грал:

.Щържава

Телефон:

Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL)

\rI.5) Дата на изпращане на настоящото обявленrrе
Дата: зr.o5.zor8 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Гr - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

основания за възлагането на поръчката без предварително публикlъане на обявление
за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
Щиректива zot4lz4lBC
(моля, изберете съответната опция и представете обясrrение)

за
1. основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление
поръчка ts съответствие с член 3з от.Щиректива zot4lz4lEC
няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за }частие в отгоt]ор на

!открита процедура
!ограничена процедура

при стl)огите условия, указани в
услпуги/стоки за научноизследователска и развойна деitност
(само
за
доставки)
директиI]ата
строителството, доставките или услyгите могат да бъдат предостаl-}ени ca}to от определен
икономически оператор поради следната причина:
!отсъствие на конкуренцltя по технIlческ},l причlIни

!за

Уt]П iddb.jбh]-

]

ilE-,lab.j-b5ac-?5d]97.jt'-1l'-lb

()I;rlB-lI]Hllt. Зд вЪ],1о,{I]Н\ ПоРЪL|к\ (версllя

IlapTrrra

с цел gьздаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
Пзащита на изключителни права, включително права върху интелекlчална собственост
!Изк,rючителни неотложни обстоятелства, предизвикани от }lепред}r}iдими за l]ъзлагащия орган
събития, и в gьответствие сьс строгите условия, указани в директивата
!Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възло?кенIl при строгите условия, указани

!обществена поръчка

в

директивата

които представляват повторение на сьщестIrуващи
строителство lуслуги и които са възложени в съответстI]ие със строгите }'словия, указани в

!Ново/и строителство/уоrуги,

директивата
за услуги, предхоrrцана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените I]
конкурса за проект правиJIа на победrrтеля илli на един от победителtlте Ii него
!Осиryряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на достаtsки или услуги при особено изгодни условия
!от доставчик, който окончателно прекратяI]а своята стопанска деi,iност
!от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна

!Поръчка

процедура gьгласно национаJIните правила и разпоредби
Други основания за възлагане на поръчката без предварIlтелно пчб-пику,ване на покана за уЧастие
в състезателна процедура в Официален }tестник на Европейския сьюз
!Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
2.

3. Обяснение

моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посоЧиТе
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:
(максимум 5оо думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ ГS _ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НД НИСКД СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, достаI]ките или услугите могат ла бъдат предоста}]ени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
f]отсъствие на конкуренция поради технически причини
на изкуството
!обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение
или творческо изпълнение
[tзащита на изключителни права, включително права Irърх)/ интелектуална собстtsеност
!3а услуги/стоки за научноизсJtедоtsателска и развойна дейност при строгите условия, указани в
ЗОП (само за доставки)
в ЗоП
!Щопълнителни доставки от първоначалния достаIrчик, възло}кени при условията, указани
списък,
съгласно
борса,
tIa
стокова
търгу}rа
се
която
на
стока,
е
на
поръчката
достаI}ка
fiПрaд*a"
-оjобрен с а*, na Мrrнистерскl]я съвет, по прелпожение на Nlllнl{стърl1 на фrrнансите
Покупка на доставкИ или усл},гИ при особенО Ilзгодни условия
!от доставЧик, койтО окончателнО прекратяl]а своята стопанска дейност
или сходна
!от ликвидатори иJIи синдици при неgьстоятелност, спораз),NIение с кредитори
и
правила
процедура съгласно националните
разпоредбtl
предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
е за

!поръчката
конкурса

услуги,

за проект

правила,

на победителя

или на ед}iн от победителите

в него

обстоятелства,
ПНеобходи*о J naorлo*Ho възлагане на поръчката порад}1 llзкJIючителни
предизвикани от събития) които не могат да бъдат предвидени от I]ъзложителя и не е възможно
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и з от ЗОП
тъtl като няма подадени
!процедурата за възлагане чрез публично състезанLlе е прекратена,
подадените оферти са неподходяtци и първона(lално обявенlrте условия не са
-офaрr"
"rи променени
съществено
llли услуги, при особено
[За много *pu"*o време възникне RъзNtожност да се пол}чат лостаRк1,1
изгодни услоtsия и на цена, значително по-нI]ска от обичайните пазарни цени
от същия възложител/и на
ПНеобходЙмо е поtsторение на строителство или },сJIуги, възлоя{енI]
първоначалния

УНп

изпълнител,

5ddbjбb2-]t]8-,1ab.]-b5ac-75d_]97]l'-{l"lб

при наJlич}tе на },словията,

посоченIt

в ЗоП

7)

()l;ЯВ.ll|l Il{I]

IIiрIll;Lа

!Обществената поръчка
z. обяснение

е за

услуги по приложение NQ 2 и

е

lA

ll

Ь

],'I()кt--l],\

I

I()P ЬЧК.\

(

Rерсllя

l

на cToriHocт по чл. 2о, ал. z, т. z от ЗОП

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне
законосъобразно, като посочите gьотносимите факти и когато е уместно, правните заключения t]
gьответствие със ЗОП: (максимум 5оо думи)

е

Съгласно чл.182, dл.1 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко
договаряне с определени лица при наличие на основанияаа по чл.79, ал.1,
т. З от ЗоП.
Възлагащият орган/вт,зложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството
1
2

О
7
20
21

на ЕвропейскIля

съюз и на всичк1,1 приложими

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи

а*о тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва

Унп:

закони.
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