
llapTltf,l L]O]i l

ý's*ъ\.ý
ý{}r}

\t*

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул, Леге 4

e-mail: pk@aop.bq , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www,aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ ЕА ПРОЦЕД}?А
[Проект на решение
ffi Решение за публикуване

f] осъществен предварителен контрол

ИН на регисц)ационната форма от ССИ
2о 18 оз о7- о о z5 r - о о r8 (\Y\YМ М D D -rrn п п п - хххх)

Номер и дата на становището ],-ви етап Дл/шlпl/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
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6. ВиК

ДЕJIОВОДНА ИНФО

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен

I.a) Вид на възло}liителя
(попълва се от публичен вт,зло;кител)

f,МинLrстерство ил!1 др},г дl,ржавен оргilн,
l]IстIюч I,1тел но техн Il регlt()нал н и или м естн и
п()дразделения

! Национална агенция/оIi,;кба

[Регrlонален или N,tecTeH орган
Региона-гtна и,гIи Nlес,гrtа al,et{ tll,l

I.3) Основна дейност
(попълва се от публи,tсгt въ:злtlжI,t,ге.л)

[Обществени },слчгll

fi l Iчбл lr ч ноп paIJrIa оргаlr rIз:tIJlrя

[] Европсiiска ин(lтит).llия/агеtrция илir
меяiд)"народна организация

ПДр},.,nn

! }I lс:таня ване/жrtлrl щн о строителство l] NI еста

yi lI l l ь] l 7_+ii-i) r 7a],ibcl) i(6bc-dt )8Ь-1(] l ]t] j]i

.Щеловодна информация
Партида на възложителя: оо251
Поделение: Шуменски yниверситет
Изходящ номер: РД-о9-211 отдата о7 lo3lzot8
Коментар на възложите-пя :

LeK,rUpe

I.r) Наименование lI адрес
Национален регистрационен номер:
0009з.ltьЗ

Официа-лно наименование:
Шуtиенски универсrlтет Епископ KoHcTaHTttH
Пре славс Klr
Пощенски адрес:

ул . Унлtверситетска Ns 1,5
Щър;кава:
tsij

Пощенскtr код:
9-1 .] .j

код NUTS:
вGззз

Град:
Шумен

Телефон:
054 Е.j(]з56

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Факс:
с54 8зOз]1

Електронна поща:
rectorG shu. bi1

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
rtr,tw. s|iu. bg
Ддрес на rIрофrrла на к\,пувача (UI{L):

h-" tpl : i / рr rэf j 1 -1; ;, - i,t_ipu,:a ch;a sh u . oq,/

l-|a (),г уl
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РАЗДЕJI II: ОТКРИВАНЕ
ffiОткривам процедура

ffiза възлагане на обществена поръчка
!за сключване на paN{KoBo спораз),менlrе

!за създаване на динамична систеNIа за покупки
!конкурс за проект

! Създавам квалификацио}tна сис,I,ема

Поръчката е в областите отбрана и сиг},рност

на
даП неХ

PIlilJl:I l1,It] iА () I KPlIl],\l1L I1,\ l Il'()ЦL]l\ I',\ ( всрсI{я 0)

flОтбрана
f,Обществен ред li сиryрност
[Околна среда

!Икономически и финансови дейностlt
ПЗдравеопазване

!Соrlиа_пна закрила
! Отдrtх, к},лц,ра [l вероизповедitrlие

ffiОбразование
ПДрl,.u дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
!Газ и топлLlнна енергия
f,Електроенергия
[Водоснабдяване
птранспортни yслуги

п
п

Пощенски усл},гII
Експлоаlация на географска област

ПДру.а деiiност:

(попълва се от публичен възложител)
!Открита процедура
!Ограничена процелура

! Състезателна процедура с договаряне
[Състезателен диаJIог
f, Партньорстtsо за l{нотtации

!,Щоговаряне без предварително обявяване

!Конкурс за проект
!Публltчно състезание
ХПряко догоtsаряti.,

(попълва се от секторен възлоrкител)
Открита процедура
Ограничена процел) ра
flоговаряне с предварителна покана за участIlе
Състезателен дrlаJtог

! Партньорство за ино}iацItI,1

!Щоговаряне без предварителна пOкана за )л{астliе

[Конкурс за проект
f]Публично състезание
ППряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областrлте отбрана и сиrчрнtlст)

!Ограничена процедура

!Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

[Състезателен диаJIог
| ]flоговяряне без публикl,ване на обявление за поръчка

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попьтrва се от публичен възлоiкител)

ПЧ"п. 7з, ал. r от ЗО[I
ПЧr.zз, аJI. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
ПЧ,о.zз, ал.2,,|,. z от 3Oil
!Чл. r8, aJl. 1, т. 7l]ъR вр. с ап. б от ЗОП
ПЧr.zs, &ц. 1, т. [...] от ЗОII
[Чл. 18, ал. 1, т. 11 въI] вр. с ал. 8 от ЗОП
!Чл. r8, €uI. 1, т. rz от 3ОП
ffiЧл. r8z, ал. 1 въR I]p. с чл. 79, ал,1, т. [...] от ЗОП

J

ал. 1 т от ЗоП
(попьтва се от секторен възлоrliител)

Чл. от ЗоП

УНII l ь2 I 7]ta-b770-,lbcb-86bcnl()8b]d_]7d7]a
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ПЧл
Пч,
ПЧr,
Пч,
ПЧ"п
!Ч,lr
Пч,
!Ч;r
ПЧл

18, ал. r, т. 7 във вр. с ал. б от ЗОП
rз8, ал. t, т. [...l от ЗОП
rз8, ал. 1 въl] вр. счл.79, €ul. 1, т. [...] от 3ОП
18, ал. 1, т. 11 I]ъв вр. с aJl. 8 от ЗОП
1В, ал. 1, т. rz от ЗОll
t8z, ал. 1, т. [...] от ЗОП
r8z, ал. 1 tsъl] t]p. с чл.79, аJI. 1, т. [...] от ЗОIr
1,41,, ал. r от ЗОП
l42, ал.4 tsъв tsр. с чл. 142, tй. 1 и чл. 141, аJI. l от ЗОП

(попъ.тrва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сипрност)
!Чл. rбо от 3ОП
!Чл. 16з, ал. r от ЗОП
ПЧл. 16+, аJI. 1, т. [...] от ЗОП

IV: ПоРЪЧкА
fV.r) Наименование
"!остевка на питейна вода, отвеждаijе и пречиствене
нуждите на iliyluteHcKLl уl{rlверситет "Епископ Константин
обектите находящr4 a]е в гр . i]l)rMeH.

на отпадъчни води за
Преславски" на

IV.z) Обект на поръчката
!Строителство
ХДосr,авки
|-]Усл_чги

IV.з) Описание на предiцета на поръчката (естество и кол-Iич€ство на сц)оителнIr
работи, доставки или ус-I}.ги или укавване на потребности и изисквания)
Когато основният I]редilrет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат оПисани Т}'К.

"!]ос:тавка не пtrтеltНа всда, отвехдане и пречI,iстване l,ia отпадъчнLI BoJl.,I ]за

н:/ждите на ]iТ-"i"lенски yIi,lBepC],,1TeT "!]пl,tt,:коп Kcrir]TaHTl,il-t iiреславски" lia
обектите находяlтти се в гр . Шумен.

IV.+) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П Не Х

критериите, свързани с опазItане на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

критериите за подбор

показателите за оценка на офертите

изискванията прI1 изIrьлненIlе на договора (клаузи в проекта на общи

на околната

догоt]орни условия)

( брой )

( брой )

( брой )

( брой )

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е въI] t]ръзка с проект rr/или програлIа, финансиран/а със

средстRа от евроrlейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

да П неN

W.6) Разделяне на обособени повиции
Настоящата flоръчка е разлелена на обособени ilозиции да П не Х
МотивИ за невъзможността за разделяне на поръчката на обособенl1 по3ицItlt (когато е приложимо):

Предметът на обцествецата псръчка Fie е разделен на обособсни по'зi,lLlиi,1 ,

За доставка на lliIтеина Бодd, ]твеждане 14 ПРеЧIziСтване на отпадн]4 всдJ,l

следва да бъде сключен доIовор С др)/жество, прLl|гежаващо 1,1l]клюL]I{телни

права, придобити по сLlлата на закон или не адrйинIлстративен акт.

Изложенl.rте обстсятелства водят до невъзможност:]а ра:]деляне на предNlета

на поръчката на обособени паэициr1

IV.7) Прогнозна gгойност на поръчката
1500о0 т] -\]

Стойност без се вк"rtючва

се въздага с няколко НенаIч

уНП l Ь2 l 7.1fi-b770--lbcb,86bc-d()3b](l i 7d7]a
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Обща стойност на поръчката, част от която се въвлага с настоящата процед}т)а:
Стойност без се включtsа

РА3ДЕЛ V: МОТИВИ

с
Списък на останалите процед},ри с кратко описание на техния tlрел}lе1,:

V.r) Мотиви за избора на процедпrа (когато е приложимо)
(Кратко описанI{е на фактическите обстоятелства, които обуславят rrзбора на съответната
процедура)
Съгласно чл. LB2, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко
договаряне с определени лица при наличие на основанията по чл. ,'9, ал.
1, т. З от ЗОП. Съгласно чл. 19З от Закона за водите (ЗВ), обществент,rте
отношения/ свързанi4 с услугите за водоснабдяЕане и канализацv.яt предмет
на настоящата поръчка се уреждат със 1Закона за реr,улLlране на
водоснабдителнrlте и канализационнr]те услугrI (ЗРВКУ) и прrl спаэване
изискванията на ЗВ. Съгласно разпорелбI4те на чл.198о, а-п. 1 ст ЗВ,
стопанисването, поддържането и експлоатацIjята на В и К систеt"пате T,r

съоръженията, както и предоставянето на В T.l К 5,сл5,ги на пстребителите
срещу заплащане, се извършват от В T,t К операторi4 по реда на ЗВ и на
ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границите на една обособена
територия/ само един В и К оператор, може да осъществява деtZнос:тите по
ал. 1. В Решение N! РД-02-74-22З4/22.12.2с09 г. на \4l4нI,1стъра на
регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия
на действие на В и К оператора "В и К - Шумен" ОО.Щ, гр.Шумен, Е,ИК:

8З-/0682В4, съ|ласно даннI,1 от Търговския регLIстър, : об,хват на
територията на Община Шумен. ,,ВодоснаОдяване и кана.пизация Шумен" СО.Щ,

град Шумен е ед7iнствен В и К оператср на територijята на Община Шумен,

който притежава изключителни права по сl,{исъла на ý 2l т. 47 от ДР на
ЗоП за изпълнение на поръчката , в чийта оохват попада |р. Шумен и е

включен в публикувания на интернет с]транL{цата на Комисия эа енергi4йно и

водно регулираНе (КЕВР) - Списък на В и К операторите към ЗI.I2.2015 г.
позиция N9 49, http: / /wwvl.dker.bg/PDCCS,/vik-operatori-Зldec2015.pdf и в

Утвърдените цени за предоставяне на В и К услугrа - позrlция Ns 56,
http : / /www. dker. bgluploa ds / 2017 /рrrсеs_vlk_З00 92 01? . pdf , съглаСнО
решение на кЕвР N!Бп-Ц-L5/25.09.2а11 I. Във връзка с гореизложеното,4
предвид факта, че на осltование S З4 от ПЗР на ЗВ, ВЪВ ВРЪ:Зка с ч.п. 19Ва
от същия закон, с решение Ns рд_о2-\4_22з4 ат 22.\2.2009 r.. (обн.в дв,
бр. 1/2010 т.) на мr,{нис,-гъра на ре|ионалното развrIтие и

благоустройството са обявени обособените териториr1 на действие на В и К

операторИте и техните граници/ което Llзключва алтернатI,1вен начин ,_за

възлагане на обществената пор,ьчка, е налиLlе основанието на чл. LB2, ал.
1 от ЗоП. Изложените по-горе мотиви, об},слjвят провеждането на
процедура на пряко договаряне, съгласно чл. 18, ал. L, т. 1З във връзка
с чл. 2О, ал. 2, т. 2, чл. 7В2, ал. 1 и чл- ]9, ал. I, т, з, б, "в" от
ЗоП и при условията на чл. 65, ал. 1от ппзоп с предмет,,.Щоставка на
питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на
Шуменски университет Епископ Константин Преславски на обектите находящи
се в гр.шумен ".гореизложените обстоятелства водят до невъзi,4ожност за

азделяне предмета ilа пооъчкаIа на обособени позициI4р

V.z) Лица, до които се изпраща поканата За }аIастие в процед!ра на договаряне без
предварително обявленIле, договаряне без предварителна покана за },частие,
дЬ.о**fr"ra без публикlъане на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е

приложиппо)
На основание ч-ц. 65, ал. i от ППЗоП въз_пох:иl-е-пят liяr,lа да гри"чaта I.iл.

64 , a-rl . 2 и З ст l]П.],Сil (не слобр я,tsа I4 не rIз jlраща iс]кана _ja :,/ча.тие в

прсuедурата ) . Възложl,тте.пят це склютjrI дсгсвор j]a ВЪзJiагане на
насила на решението за стк ванеобществената поръчке след влизане в

УtIП l Ь2 l 7]t'c-t]770-,}bch-86t)c-dl]8b-{d j7d7]a j
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процедурата. ,щоговорът ще бъде сключен с дружеството притежаващо
изключителни права за предоставяне на В и К услуги на територията на
Община Шуi"tен - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛr,{ЗАЦrlЯ-ШУ}lЕН" ООД, ЕИК 8З7068284,
гр. Шумен,, ПЛ. ВОЙН 1. При подписване на договора/ определеният за
изпълнител "ВОДОСНДБДЯВДНЕ И КАНАЛИЗАЦr{Я-ШУМЕН" ООД, ЕИК 8З7068284еДВа
да изпълни изискванията на чл. 65, ал. 2 от ГIПЗОП, като предостави
документите по чл. 61 , ал. б от ЗОП и декларация :за липса на
обстоятелства по чл. 54, ал. I, т. 7 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедJaра е свързана с предходна процедп)а за възлагане на
обществена поръчка или конкJц)с за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение li9 ст дат,е дд /Mrur/ гггг
публикувана в региi;:i":;r*:::::;"ите порЪЧКИ ПОД УНИКаЛеН N!

V.4) Допъ.пнителната доставка/повторната ус.цуга или строителство е (когатО е
приложимо)
Стойност, без да се tsключRа ДДС Вапlта BGN

VI: ОДОБРЯВАМ

VII : ЩОПЪЛНИТЕJIНА ИНФОРМАЦИЯ

[обявлението за оповестяI]ане откриването на процедура
за ччастие

YII.I),Щопълнителна информация (когато е приJIожимо)
Срокът, за коЙто се възла],а об]лествената поръчка е 5 (пет) годi4нI4. Във

връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на
основание чл. lз4 от Ппзоп, доказателствата за обстоятелствата,
посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите
са публично достъпни, а именно: 1. Решение N! рд-а2-|1-22З4/22.12-20а9
г. на Министъра на реIионалното развитие и Олагоустройството,

обнародвано в Държавен вестник, брой 7 от 20i0 г.; 2. Спl,tсък на В и К

операторите к,ьм зL.12.2О15 г., http: / /www.dker.bqlPDOCS/vik-ope::atori-
Зldес2О15.рdf; З. Утвърдени цени на В и К услуlи,l решения на КЕВР към
з1.07.2о16 т., публикува}lи на интернет страницата на КЕВР на адрес:
hl_ t ЗаС)92 0,7 . рdf/ /,лvlw.dker.b vrkloads /2CL1 /prrces

по обжсалванезакоито
Официално наименоtsание
Комисttя за зашита на конкуренцията
Национален идентификационен N9 (ELIK)

Пощенски адрес
бул. Витоша N! 1В

Щържава
Република
Вългария

Пощенски код
100с

Град
София

Телефон
а2 9вв4070
Факс
а2 9807з15

Адрес за електронна поща
cpcadmirlG срс . bg
Интернет адрес
http: / /wvlw. срс. bg

VII.з) Подаване на,калби
точнъ информация относно краен срок/крайни срокове за подаtsане на жалби:
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