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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: рk@аор.Ьq , аор@аор.Ьо
интернет адрес: http://www.aop,bo
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рвшЕниЕ зАоткривАнв tLA процЕд}.PА
!Проект на решение
ffi Решение за пl,бликуване

f осъществен предвари,[еJIен контрол

ИН на реrистрационната форма от ССИ
2о 18о42о-оо z5r-ooo7QYYYMM DD-п n п п п-хххх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: _ дл/шrшr/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обrrцествената поръчка

Решение От дата 2о18

6. ВиК и

ДЕJIОВОДНА ИНФОРМЩИЯ
Щеловодна информация
Партида на tsъзложителя: оо251
Поделение : Шуменски университет
Изходящ номер: РД-о9-з4о от дата 2ol04l2o\8
Коментар на възложителя:

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЕ.II
fiПубличен

I.1) Наименование и алрес
Национален регистрационен номер:
a0O9з4збз

Официално наименование:
Шуменски универсLIтет Епископ Константин

Преславски
Пощенски адрес:

ул. Унlтверситетска \'! 115
Град:
Шумен

код NUTS:
вGззз

Пощенски код:
9700

[ържава:
BG

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Телефон:
!54 взOз56
Факс:
О54 8зaЗ /-i

Електронна поща:
rect_orG shu . bq
Интернет алрес/и
Основен адрес (URL):
wrvw. shu. bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http : / /praf:-l-na-kupuvacha. shu. bgl
I.z) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
!Министерство или друг държавен орган,

вк-/lючително техни регионаJIни или N{естни
подразделения

! Национална агенция/служба

[l ПубличноправI]а организация

ПДру.,nn!Регlrонален или N{ecTeH орган
|--l Регионална или местЕа агенция/слlrкба

! Европейска институция/агенция или
Ntея{д},народна о рганизация

I.з) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
!Обществени yслуги f] Настаняване/жилищно строителство и места

ryраза отдцё }r куд
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flОтбрана
!Обществен ред и сиryрност
!Околна среда

[Икономически и финансови дейности
!Здравеопазване

Социална закрttла
Отдr.rх, кулц-ра и вероизповедание

п
п
ffiОбразование
!flруга деiiнос,г:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
[Газ и топлинна енергия
!Електроенергия
пп

!Пощенски услуги
! Експлоатация на географска област

ПДру.а дейност:Водоснабдяваrrе
Транспортнrr усл}.,гir
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РАЗДЕJI II: ОТКРИВАНЕ
fiОткривам процедура

п
п

за възлагане на обществена поръчка
за сключваЕе на рамкоtsо споразумение
за създаване на динаNlична система за покупки
конкурс за проект

Pt,.IIlI]l{tltj ]\ ОТКРИВАНЕ Нi\ ПРОЦЕД}'РА (версlIя 6)

даП неХ
! Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сиryрност

II. на

РАЗДF_II III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

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

Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог

! Партньорство за IiновацIlи
без предварително обявяване

п
х

Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко догоtsаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура

!Договаряне с предварителна покана за }п]астие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации

!Щоговаряне без предварителна покана за }частие
Конкурс за проект
Публично състезание

|-lПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сиryрност)
! Огранlrчена процедура

с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог

![оговяряне без публикуване на обявление за поръчка

(попыrва се от публичен възложител)
ПЧr,.zз, ал. r от ЗОП
ПЧл. zз, ал.2,,г.1, б. [...] от 3ОП
ПЧr,. zз, €ш, 2, т. z от ЗОП
f,Чл. 18, ал. 1, т. 7 във lrp. с ал. б от ЗОП
ПЧr,. 79, iul. 1, т. [...] от ЗОП
!Чл. r8, a;l. 1, т. 11 във tsр, с ал. 8 от ЗОП
!Чл. r8, ал. 1, т. rz от ЗОП
fiЧл. r8z, аJI. 1 във вр. с чл. 79, ал.|, т. [...] от ЗОП

с

|*lЧл. 18z, tLл. 1, т. [...] от 3ОП
(попъ.тrва се от секторен възложител)

ПЧл. rзz от ЗОП
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РА3ДЕJI IV: ПОРЪЧКА

PI]IIlt]lJtltl З\ ОТКРИВ,\tiЬ НА ПРОt{ЕffУР,\ (версrlя 6)

f]Чл. r8, ал. 1, т. 7 Rъв вр. с ал. б от ЗОП
!Чл. rз8, ал. 1, т. [...] от ЗОП
!Чл. rз8, аJI. 1 във вр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОП
!Чл. r8, аJI. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
!Чл. 18, аJI. 1, т. rз от ЗОП
!Чл. r8z, аJI. 1, т. [...] от ЗОГI
!Чл. r8z, аJI. 1 I]ъв Rр. с чл. 79, ал.1, т. [...] от ЗОП

Чл. l4r, a,,r. r от ЗОП
Чл. t4z, ал. 4 tsъts вр. с чл. L42, ал. 1 и чл. 141, .ш. r от ЗОП

(попьтrва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигlрност)
чл. rбо от Зоп
Чл. 16з, ач, r от ЗОП

|-lЧл. 164, EuI. 1, т. [...l от ЗОП

IV.r) Наименование
",Щоставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за
нуждите на Колеж .Щобрич. "

fV.z) Обект на поръчката
f]Строителство
ff{оставки
!Услуги
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество II колIлчество на строителни
работи, доставки или ус,lr}ти или укавване на поцrебности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
",Щоставка на питейна вода/ отвеждане и Iр,Атf]/IстБане ,ча стпадъчни води за
нуждите на Колеж-.Щобрич, находящо се на адре.]: община !обрич, гр.
.Щобрич, ж.к. ",Щобротица" Nq12

IV.+) Обществецата поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да П Не Х
на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация

критериLIте за подбор

показателите за оценка на офертите

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договоl]ни чсловия)

( брой )

( брой )

( брой )

( брой )

IV.s) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансlrран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификацllя на проекта:

даП неХ

fV.б) Раздедяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да П Не Х
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позици}л (когато е приложимо):
Предметът на обществената поръчка не е разделен на обособенtт пазиIJии.
За доставка на питейна вода, отвеждане и пречrlстване на отпадни води
следва да бъде сключен договор с дружество, притежаващо изключиIелни
права, придабити по силата на закон или на административен акт.
Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета
на поръчката на обособени пазиции,
fV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се вr<;rючва ДДС: 50000 Веr_лута: BGN

fV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процед4)и: Да П Н" Х
Обща стойност на поръчката, част от която се възлаrа с настоящата процедп)а:
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Стойност, без да се включва ДДС Валr,та: BGN

Списък на останаJIите процедури с кратко оflисание на технIiя пред}Iет

р V: МоТИВИ
V.r) Мотиви ва избора на процедaра (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
Съгласно чл. I82, ал. 1 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко
договаряне с определени лица при наличие на основанията по чл.19, ал.
L, т. З от ЗОП. Съгласно чл. 19З от Закона за водите (ЗВ), обществените
отношения/ свързани с услугите за водоснабдяБаце и канализация, предмет
на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване
изискванията на ЗВ. Съгласно разпорелбите на чJI.198о, эл. 1 от ЗВ,
стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и
съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите
срещу заплащане/ се извършват от В и К оператори по реда на Зв и на
ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границиае на една обособена
територия, само един В и К оператор/'може да осъществява деЙностите по
ал. 1. В Решение N! РД-02-L4-22з4/22.12.2009 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия
на действие на В и К оператора "В и К -.ЩоОрич" ООД, гр. !обрич, ЕИК:
8З4026З69, съгласно данни от Търговския регистърl с обхват на
територията на Община ,Щобрич. ,,Водоснабдяване и канализация ,Щобрич't

ООД, град Добрич е единствен В и К оператор на територията на Община
.Щобрич, който притежава изключителни права по смисъла на ý 2l т. 47 от
.ЩР на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чиитс обхват попада гр..Щобрич
и е включен в публикувания на интернет страницата на Комист.rя за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Списък на В и К операторите към
ЗL.1-2.2015 г. позиция N9 15, http: / /,лww.dker.bglPDoCS,/vik-operatori-
Зldес2015.рdf и в Утвърдените цени за предоставяне на В и К услуги -
позиция N9 17, http: / /www.dker.bgluploads/2017lprrces_vik_З0092017.pdf,
съr,ласно решение на КЕВР N' Ц-З2 /29.а1 .2aLб т. Във връзка с
гореизложеното и предвид факта, че на основание ý З4 от ПЗР на ЗВ, във
връзка с чл. 198а от същия закон, с Решение Ns РД-02-Т4-22З4 от
22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 1/20\0 г.) на мI4нистъра на регионалното
развитие и благоустройството са обявени обособените територии на
деЙствие на В и К операториlе и техните граници/ което изключва
алтернативен начj4н за възлагане на обществената поръчка, е налице
основанието на чл. IB2, ал. 1 от ЗОП. Изложените по-горе мотиви/
обуславят провеждането на процедура на пряко договаряне, съгласно чл.
18, ал. L, т. 1З във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. I82, ал. 1 и чл.
19, ал. I, т. З, б. "в" от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от
ППЗОП с предмет,,Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води за нуждите на Колеж ,Щобрич". Гореизложените
обстоятелства водят до невъзможност за разделяне предмета на поръчката
на обособени позиIJии.

V.z) Лица, до които се изпраща покаЕата за ]дIастие в процед}ра на договаряне без
предварително обявление, доrоваряне без rrредварителна покана 3а )дIастIIе,
договаряне без публик5.ъане на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)
На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП възлохtrтелят t-.яма да прj,lлага чл.
64, ал. 2ll, З от ППЗОП (не одобрява и не LIзпраца гокана за учас]тие в
процедурата). Възложlrтелят ще сключJ4 догоRоl] за възлагане на
обществената поръчка след влизане в сила r{a реш]енr.,1ето за oTKpIlBaHe на
процедурата. .Щоговорът ще бъде сключен с -:]рJ"жествотс притежавашо
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изключителни права за предоставяне на В и К услуги на територията на
Община .Щобрич - "ВОДОСНАБДЯВАНtr И КАНАЛИЗАЦИЯ" ОО! гр. Добри,,, ELIK:
8З4а26З69, гр. .Щобрич; бул. "З-ти март" Ns 59. 1. При подптасване на
договора/ определеният за изпълнител "ВО.ЩОСНАВДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-
Варна" ооД, trИК: ВЗ4026З69 следва да изпълни изискванията на чл. 65,
ал. 2 от ППЗОП, 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.

(пl-ппг-уууу-хххх l

V.4) Щопьтнителната доставка/повторната усл}та или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без д1 се включва ffЩС: Ва-пута: BGN

Парrrr:а 0025 l

РАЗЩЕ.II VI: явАм

чII. на

l'l]IIIl]Il1,It] З \ Оl-КРИВ,\Нt] lI\ IIРОIlЕД\'РА {версIlя 6)

vII инФо

!обявлението за оповестяване откриването на процедура
[поканата за r{астие

VII.I) Щопьтнителна информация (когато е приложимо)
Срокът, за който се възлага обществената поръчка е 5 (пет) тадини. Във
връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне/ на
основание чл. 1З4 от ППЗОП, доказателствата за обстоятелствата,
посочени в настоящото решение/ няма да бъдат и,зпращани, тъiа като същите
са публично достъпни, а именно: 1. Решение N! РД-а2*i4-22З4/22.12.2009
г. на Министъра на регионалното развитие и благоустроЙtството,
обнародвано в.Щържавен вестник/ брой 7 от 20lа т.;2. Списък на В и К
операторите към ЗL.L2.2015 г., http: / /wwvl.dker.lэglPDOCS/vik-operatori-
Зldес2015.рdf; З. Утвърдени цени на В и К услуги и решения на КЕВР към
01.01.2018 r.., публикувани на интернет страницата на КЕВР на адрес:
http: / /wwы.dker.bg,i uplcads/2a17lprrces vrk З0092ОI1 .pdf .

\ЦI.z) Орган, който отговаря за процед}lrите по об?калване
Официа-пно наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен NS (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша Np 18
Град
София

Пощенски код
1000

!ържава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadminG срс . bg

Факс
02 9807з15

Интернет адрес (URL):
http: / /www.срс.Ьg
VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокоtsе за полаtsане на iкапбrr:
Решениетс за откриЕ]ане на процедурате подлсхiLI ь f . г]т опван= :ll е-ц Кl.]К, в
10-дневен срок ст a}-Оilил,ув;нет] ll:,// прI/i _\iс-r.свilятa:l ila] чл. i9,-, ал. I, т
5 от ЗСП.

УНп ]bfb.+]ed-aabb--137c Ь]02, l ]Ф0 l 085-1-16

на

V.3) Настоящата процед}ра е свървана с предходна процед)aра ва възлагане на
обществена поръчка или rtorrrtJ4)c за проект, която е (когато е прилоrкимо):
открита с решент/iе Nq от дата дд/л,rrчr/гггг
пlzблttкувана в Регr,lстъра на обцествеilIjте ilсръч]{r.1 псд ]'/никэлен N!

5
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VIII:

PEllll:tlllI: 3.\ ОТКРИВ.\tlЕ }l \ ПРОЦЕДУРА (версltя 6)

VIII.1) Трите имена:
оф. д.и.н. Георги Бългзрия

\ЦII.z) ,Щлъжност:
Ректо v
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