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РЕШЕНИЕ 3 А ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□ Проект на решение
^ Р еш ен и е за публикуване
П осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от С<:и
20i7iii7-00803-0037(YYYYMMDD-nnnnri-> ххх)
Номер и дата на становището i -ви етап:

лл/мм/гггг

Решение номер: 777 От дата: 24/11/2017 Д l /мм/гггг

ДЕЛОВОДН А ИНФОРМ АЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803
Поделение:
Изходящ номер: УД-02-17-1069 от дата 24/ 11/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
Публичен
П Секторен
6 3

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Община Кубрат

000505846

Пощенски адрес:

ул. Княз Борис I №1
Град:

К од

Кубрат

Е1G324

Лице за контакт:

Стела Любенова - мл. експерт
Електронна поща:

NUTS:

ад

kubrattown@abv.bg

Пощенски код:

Държава:

7300

BG

Телефон:

0848 72020
Факс:

0848 73205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

/

.

.

.

http: /www kubrat bg/bg/profi Le/buyerprofile php
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□М инистерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или мес-’НИ
подразделения
Г~| Национална агенция/служба
^Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ Обществени услуги
□ О тб р а н а
□О бщ ествен ред и сигурност
П Околна среда

УНП: 0ff3200c-c54f-479e-b528-67e788bflaf8

□П убличноправна организация

П Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:

ПНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
П Социална закрила
П Отдих, култура и вероизповедание
П Образование
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□И кономически и финансови дейности
[□Здравеопазване

П Друга дейност:

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
ГНГаз и топлинна енергия
Г~1 Електроенергия
ПВодоснабдяване
ПТранспортни услуги

□ П ощ ен ски услуги
П Експлоатация на географска област
ГПДруга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за по купки
□ к о н к у р с за проект
□ С ъ здавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурно :т

:

ДаПНеЦЗ

II.i) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
□ О тк р и та процедура
□О граничена процедура
□ Състезателна процедура с договаряне
1
IСъстезателен диалог
П Партньорство за иновации
□Д оговаряне без предварително обявяване
□ К о н к ур с за проект
5 3 Публично състезание
П Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
П Открита процедура
□ О граничена процедура
Г~1 Договаряне с предварителна покана за уч астие
П Състезателен диалог
□П артньорство за иновации
□Д оговаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ П убли ч н о състезание
П Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в обл астите отбрана и сигурност)
□ О граничена процедура
□ Д оговаряне с публикуване на обявление за поръчка
1
1Състезателен диалог
П Договяряне без публикуване на обявлени е за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНME
(попълва се от публичен възложител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
5 3 Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...' от ЗОП
П Ч л . 182, ал. 1, т. [ . . . 1 от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
П Ч л.

132 от ЗОП
18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...' от ЗОП
18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП

УНП: 0ff3200c-c54f-479e-b528-67e788bfl af8
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18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [. .] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП
142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и ч п. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на общест вени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Р Ч л . 160 от ЗОП
Р Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
Р Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. l) Наименование

„Инженеринг - проектиране, ав орски надзор и изпълнение на строителномонтажни работи на територият на Община Кубрат по обособени позиции,
както следва:
1.
2.

Основен ремонт на по крив на сграда - Читалище с. Задруга;
Основен ремонт на по крив на сграда - Здравна служба с.

Сеслав;
3.
Основен ремонт на покрив
Бисерци;
4.
Основен ремонт на покрив
Кубрат'

на сграда - Детска градина „Слънчо" с.
на сграда - Детска градина „Здравец" гр.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ПДоставки
П Услуги________________

6 3

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителномонтажни работи на територията, на Община Кубрат по обособени позиции,
както следва:
1.
Основен ремонт на по крив на сграда - Читалище с. Задруга;
2.
Основен ремонт на покрив на сграда - Здравна служба с..
Сеслав;
3.
Основен ремонт на покрив на сграда - Детска градина ,Слънчо" с .
Бисерци;
4.
Основен ремонт на покрив на сграда - Детска градина „Здравец' гр.
Кубрат’
Предметът на поръчката е проектиране, авторски надзор и изпълнение на
строително-монтажни работи - ремонт на покривните конструкции чрез
подмяна на покривните материали
Подробно описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка, както и
описанието на обектите са подробно представени в техническата
спецификация към документацията за участие.
Изпълнителят/ите ще осъществяв а възложените му дейности съгласно
изискванията на Закона за устр ойство на територията (ЗУТ) и
подзаконовите нормативни актов е по прилагането му.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда______________

Да П Не 6 3

Критериите, свързани е опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)__________________
IV.з) Информация относно средства о т Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с npoei:кт и/или програма, финансиран/а със

УНП: 0ff3200c-c54f-479e-b528-67e788bflafB

(брой)
(брой)
(брой)

Д а Р Не№
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средства от европейските фондове и програ М И
Идентификация на проекта:
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:

IV.6) Разделяне на обособени позици и
Настоящата поръчка е разделена на обособ зни позиции
Да 5 3 Не □
Мотиви за невъзможността за разделяне н; поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV. 7) Прогнозна стойност на поръчка! а
Стойност, без да се включва ДДС:

808 00

Валута:

IV. 8) Предметът на поръчката се възл ага е няколко отделни процедури:

BGN
Да П Не 5 9

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

Списък на останалите процедури с кратко о шсание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V .i) Мотиви за избора на процедура (к огато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелетва, които обуславят избора на съответната
процедура)

Съобразно прогнозната стойност на поръчката и разпоредбите на чл.20,
ал.2, т.1 от ЗОП Възложителят трилата правилата за възлагане на
обществени поръчки на ниска ст зйност, а иенно публично състезание,
определени в ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща покан, гга за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряш без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявл< :ние за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързан: i с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за п юект, която е (когато е приложимо):

открита с решение №
о d дата
дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на общ готвените поръчки под уникален №
(nnnnn-yyyy- сххх)
V.4) Допълнителната досгавка/повтор ната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
Е9 обявлението за оповестяване откриването на процедура
□ п окан ата за участие
^документацията

УНП: 0ff3200c-c54f-479e-b528-67e788bflaf8
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РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (ко гато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за проце; (урите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Адрес за електронна поща
cpcadmin0cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
V II.3)

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/кра:[ни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл.179 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
24/11/2017 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТ
VIII.i) Трите имена: (Подпис)

Алкин Осман Неби

4чгна информация, на

VIII. 2) Длъжност:

ование чл. 23 от ЗЗЛД

Кмет на Община Кубрат

УНП: 0fm00c-c54f-479e-b528-67e788bflaf8
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