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Отбрана
Обществен ред и cllrypнocT
Околна среда
Икономически lr финансо}tlt дейности

азItане

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
!Газ и топлиннil енергrIя

Соцrliulна закрltла1

!Отдих, Ii\nT},pa It вероIIзповедание

ffiОбразование
ПДруга деiiност:

п
п

Il

РАЗДЕ.Д II: ОТКРИВАНЕ
fiОткривам процелура

fiза възлагане rIa общест}rена поръчка
!за сключване на рамкоl]о споразуменIiе
f]за създаване на динаNIична систеNlа за покупклI

!конкурс за проект

f, Създавам KBа,r ификацион на систеNlа

Порт,чката е в обJ,Iастите отбрана и с}rry,рнос,г

на

р III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попъ;rва се от секторен възлоrкrrтел)

Електроенергия
Водоснабдяване

от ЗоII

да П неХ

ytlI l ibo6997li-aJc0_.l_,l7!i-b],]d- l r,ib.]5 j5el]]

(попълва се от пl,блl.tчен възложител)
!Открита процедура

!Ограничена процедура

!Състезателна процедура с дого}]аряне
п
п

Състезателен диаJIог
Партньорство за иноl]аl{ии

е без предварIlтелно обявяване
Конкурс за проект

! Публично с,ьстезанltе
ХПряко дого}tаряне

(попълва се от секторен възложител)

!Открита процед}lра

п
п
п
п
п

Ограничена процед},ра

flоговаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновацlr и

,Щоговаряне без предварителна покана за \п{астие

!Конкурс за проект
!Публично състезание
ППряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областrrте отбрана lr сип,рност)

!Ограничена процедура

!Договаряне с публlrкl,ване на обявленtlе за поръчка

!Състезателен диалог
Пl{сlговяряrlе бе:з tt\,блtrку,ваI{е Hil обявление за ка

(попьтва се от публичен въвлоrкител)
ПЧr,.zз, а,ч. r от ЗОП
ПЧл. zз, ал.2,,г.1, б. [..,] от ЗОП
ПЧr,. zз, ал. 2,T . z от ЗОП
f]Чл. r8, ал. 1, т. 7 }rыJ I]p. с ал. б от 3ОП
ПЧr,. zs, .lл. 1, т. [...] от ЗОП

Чл. r8z от ЗоПал. 1 т

Чл. r8, ал. 1, т. 11 }rъв }rp. с tuл. 8 от ЗОП
Чл. r8, ал. 1, т. rz от ЗоП

fiЧл. r8э, €ul. 1 t]ъl] вр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОП
3

9

!Пошденски yсл},гrI

f] Експ,rоатацItя на геограсРска област

ПДpt .а деiiност:
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!Чл. r8, аJI. 1, т. 7 tsl,ts вр. с iш. б от ЗОП
!Чл. lз8, fu,l. 1, т. [...] от ЗОП
!Чл. lз8, аJI. 1 във I]p. с чл. 79, ал.\, т. [... | от ЗОП
!Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
!Чл. r8, ал. 1, т. rz от 3ОП
!Чл, r8z, iul. 1, т. [...] от ЗОII
!Чл. r8z, aJl. 1 въI] вр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОII
!Чл. r4r, ал. r от ЗОП
ПЧл. r+z, EuI. 4 във I]p. с чл. l42, ал.1 и чл. 141, ал. r от ЗОП

(попьтва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана rr сиryрност)
!Ч,T . rбо от ЗОП
!Чл. rбз, ач, r от ЗО[I
ПЧл. 16+, ал. 1, т. [...l от ЗОtI

РА3ДLII fV: ПОРЪЧКА

IV.+) Обществената поръчка съдър?ка ивисквания, свързани с опазване Да П Не Х
на околната

fV.r) Наименование
".Щоставка на питейна вода, отвеждане и пречистваilе i]a отпадъчн1{ водl4 за
нуждите на ДИКПО-Варна-структурно звено на Шуменскr1 университет
"Епископ Константин Преславски". "

IV.z) Обект на поръчката
!Строителство
ВДоставки
ПУслуги
IV.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количестI}о на строителни
работи, доставкIl IrлI{ !,с.тI!-ги Ilли },KaBrraнe на потребности lr rrзrrскванrrя)
Когато основният IlредNiет съдържа /lоIIълнитеJIни предNIетl.t. r,e тlrябва lta б,ьлirт otIllcaни ryк.
"Доaтазка чi l]i,,Tt]__:; Т :.-) | l: :_{IЭЕё ".i li-i:lli-.i'li-:i:i( ]l : .]]-..]1_'i-].:;"- э*:,: :.|
Нi/жд7тте ца ilili.,C-i:Гi] ., -l' l ] F_1 

- j:=:-_ " _ l ,_,,,:.:l:l -:.1 -, ',-i,::_:l_,]iiTel

"Еписl-iсil i,cHclai:T;,lH il-rc.l:;taBlli:l,:" , на:]a]я]a ]е i l :_,I_, - ] ,:.*-::l , Зас;а,
гр.Варна, ул ".Щоктор Борис Божков" Nql

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

критериllте за подбор

показателите за oLleHKa на офертите

изискваЕията при изпълнение на догоlзора (клаузlл в проекта на обlцri

( брой )

( брсй )

( брой )

( брой )

догоltорни условия)
IV.5) Инфорj}Iация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е въI] връзка с проект и/или програма, финансираrr/а със
средства от европеt:iските фондове и програlлlи
Идентификация на проекта:

даП неХ

fV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции да П не Е
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позицIltt (когато е приложимо):
предметът на общественаl,а поръчка не о разделен на обособенtt псзиции,

За достаВка на питейна вода, отвеждане ,I претli,,iсl,ване на отпаднI4 водL]

следва да бъде сключен договор с дружество, прI4техаващо изклюЧLJтеПНI,I

права, прtlдобити пс criJlaTa на закон или на адIйI4нllстратr4вен акт .

изложените обсто::теJlства вопят до невъar"lожност,за разделяне на предмета

на поръчката на обособен1,1 па,зиции

IV.7) Прогнозна cToiiH()cT Hil п()l)1,чката
BGi,J50000 Вlt-цСтойност, без се вкл}очва

,чката се Въ3Лага С НЯКол'IКо оТ Неяина

\iIlI] 5bO{n)()7t a_le0-{-+7ý,b]]d-lcib]5lic1]:
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Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настояпlата процед!ра:
Стойност, без да се }tк-qк)чt]а ДДС: Вtшtта: BGN

Списък на останал14те процедури с кратко опltсание на техния предмет:

РА3ДЕJI V: МОТИВИ
V.r) Мотиви за избора на процедaра (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелстtsа, които обуславят I{збора на съответната
процедура)
Съгласно чл. I82-, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко
договаряне с определенrl лица при наличие на основанията по чл.19, ал-
I, т. З от ЗОП. Съгласно чл. 19З от Закона за водите (ЗВ), обществените
отношения, свързани с услуIL{те за водоснабдяване 

',I 
каНалИЭаЦИя, ПРеДМеТ

на настоящата поръчка се урехдат със Зекона за рег:,/лrIране на
водоснабдителните и канализац]4онните услугr4 (ЗРВКУ) и при спазване
изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл.l9Воr dл. 1 от ЗВ,
стопанисването, поддържането и експлоатацията на В lr К систеtиите И

съоръженията, както и предоставянето на В ,1 К услуги на потребителите
срецу заплащане/ се извършват от В и К оператори 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 деЙностите по
ал. 1. В Решение N'РД-О2-i4-22з4/22.L2.2009 г. на мLIнистъра на

регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територI/1я
на дейстВие на В lT К оператора "В и К - Варна" ООД, гр.Варна, Ei,{K:

10З00225З, съгласно даннr{ от Търговския реI1,1стър, с обхват на
теритсрията на община Варна. ,,Водоснабдяване 14 каналi4зация Варна" оод,
град Варна е единствен В и К оператор на територията на община Варна,
който притежава изключителни права по сIиисъла На ý 2l т. 47 от.ЩР на
ЗоП за изпълнение на поръчката , в чийrа обхват попада гр. Варна и е

включен в публикувания на интернет страницата на Коtиисия за енергийно и

водно реIулиране (КЕВР) - Списък на В и К операторите към з1.12.2015 г.
позиция Nl 8, http: / /www. dker. bglPDOCS/vik-operatori-Зldec2015. pdf и в

Утвърдените цени за предоставяне на В и К услуги - позиция Ns 9,
http : / / www. dker. bgluploa ds / 2017 /prices_vi k_з0 0 92 0 1 7 . pcif , съгласно
решение на КЕВР Np ц-З4/15.I2.2аI1 r,. Във връзка с гореrlзложеното и

предвид факта, че на основание ý З4 от ПЗР на ЗВ, във връзка с ч,л- 198а
от същия закон, с реiхение Ns рд-02-14-22з4 ст 22.I2.2009 г. (обн. в дв,
бр. 1/2010 г. ) на мI4нистъра на регионалното развl4rие и

благоустройството са обявени обособените териаорI4и на действие на В и К

операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин за
възлагане на обществената поръчка/ е налице основанието на чл. 182, ал.
1 от Зоп. Изложените по-горе мотиви, обуславят провеждането на
процедура на пряко договаряне, съгласно чл. 18, ал. I, т. 1З във връзка
с чл. 2а, ал. 2,, т. 2, чл. 182, ал. L и чл. f 9, ал. I, т, з, б, "в" от
ЗоП и при услоВията на чл. 65, ал. 1 от ППЗоП с предмет,,Доставка на
пtдтейна вода, отвеждане I4 пречистване на стпадъчнr1 води за нуждите на

.ЩИКПо_Варна,стрУКтУрноЗВенокъл"tШ;zцgцскИУН'iверс1,1тетЕпископ
Константин ПреславсКI,1 ".Гореизложенr,lте обстоятелства водят до
невъзмохност за разделяне предмета на поръчката на обособени позиLJ.иl4

V.z) Лица, до които се изпраща поканата за Yчастие в процед}ра на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварлrтелна покана за участие,
дi.о*.frrr. без публикlъане на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е

ПРИJIОЖИМО)
На основание чJ] . 65 , ал. 1 ст ППЗОП възложителят няN,lа дIа при"патlа чл.

64 , ал . 2 и з о!Г 1111:Зf.)п (не слобр ЯР,а fI Flе и-]гlраl!d ГСl!iL] I{:i ]а :,/ча CTlle Е

процедурата ) Въ.з_чохrrтелят це a]ключ-L1 доIсвор :ji l]ъ.:-Ir:I,.lне на
влизане в сила на решението за откриване наобществената поръчка след

\ IIп 5b069978_a_:leO-]_{73_b] jd_ lcib]i]5et:]
.l
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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 Варна - "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАIJИЯ-Варна" ООД, ЕИК:
10З00225З, гр. Варна; ул.Прилеп ЗЗ 1. При подписване на договора,
определеният за изпълнител "водосндБдявднЕ и кдндлиздция-шумЕн" оод,
ЕИк: 1ОЗОО 225З следва да изпълни и:]искванI4ята на чл. 6'э, ал. 2 от ППlЗОП,

като предостави документите по чл. бf , ал. б от 1зоп ,l декларация за
липса на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т. 7 от Зо1l.

y.3) Настоящата процед}ра е свързана с предходна процел!ра за възлагане на
обществена поръчка или rсoHK}I)c за проект, която е (когато е прило?кимо):
oTKpLlTa с pei]IeНrle l,,]! __ от дата__ лjL,/N]],л,:/ I,II,i,

публL,куtsана в РеГИiН:;":;r;;r::::;"J'JТе ilОРЪТ]ri'1 П.)j] YHLIK']]]eH l\]n

V.4) ДопЫнителната доставка/повторната усJI!та или строителство е (когато е

прилояtимо)
Стойност, без да се }tключва ДДС: BmrtTa: BGN

РА3ДЕJI VI: явАм

РА3ДЕ.II VII: ОПЪЛНИТЕJIIIА ИНФОРМЩИЯ

!обявлението за оповестяl]ане откl)иt]ането на IIроцел!,ра

f]поканата за участItе

VII. r) .Щопыrнителна информация (когато е приJIожимо)
Срокът, за който се възлат,а обществената поръчка е 5 (пет) тодини. Във
връзка с осъществяването на контрол върху процедурLIте на договаряне, на

основание чл. 1з4 от ппзоп, доказателствата за обстоятелствата,
посочени в настсящото решение, няма да бъдат изпрашани, tъй като същите
са публиЧно достъпни, а tTMeHHo: 1. Решение N, рд-02-L4-22з4/22.12.2а09
г. на Министъра на рег1,1оналнсто развr..l14е и благоустройството,

обнародвано в !ържавен вестник, брой 7 от 2010 г.; 2. Спl,tсък на В t,r К
операторИте към з1.12.2О15 г., http: / /www.dker.bglPDOCS/vlk-operatori-
Зldес2015.рdf; З. Утвърдени цени на В и К услуги и решения на КЕВР към

зl.о7.2оIб т., публикувани на интернет странr{цата на кЕВР на адрес:
http: / /www. dker.bglup 1oads / 2а|1 /р rices vlk З0092017. pdf

по об?fiалванезакоито

Комисия за защита на конкуренцията
ициа_дно наиl\,IенованIiе

Национален идентлrфrlкац}lонен Na (Еик)

Пощенски адрес
бул. Витоша N9 18

Щържава
Ре публlтка

България

Пощенскll код
i000

Град
София

02 9884070
Факс
02 9807з15

Адрес за електронна поща
cpcadminG срс . bg
Йнтернет адрес (URL):
http: / /ыww. срс. bg

VII.з) Подаване на }к:uIби
точна информация относно краен срок/крайнtл срокове за пода}tане на жалбt1:

решението зе откривене не процедурате псдJIеки на otэkaJlBaHe пред

1О-дневен срок от пуОлrlкуванетэ му, при :/словriята t-]a чл. 19,] , ал
КЗК, в
. 1, т

5 от ЗоП.
начII на

yHI] 5b069978-a.leO--1-1?!i-b] id, l eib_]5'i 5et]]
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