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BG-гр.София:
РЕШЕНИЕ

Номер: 111 от 20.05.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/,
България, гр.София 1000, ул."Уилям Гладстон" № 67, За: Галина Симеонова Симеонова,
България 1000, гр.София, Тел.: 02 9406251, E-mail: gsimeonova@pudoos.bg, Факс: 02
9804131
Място/места за контакт: гр.София, ул."Триадица" № 4
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Околна среда

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен
диалог/на конкурса за проект
Предмет на поръчката е “Помощ за подготовка на окончателно проектно предложение по
фонд ППП на проект: „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно
събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци”. Възлагането на поръчката
се налага поради националния обхват на проекта и да се постигне целта, свързана с
окончателното решаване на проблема в България.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ
ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите
спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или
процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде
възложена по реда на откритата процедура.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша №18, България 1000,
гр.София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Д-стите по проекта ще вкл. изп.10 задачи:1).Законодателен(правно-икон.) и
институционален анализ на упр. на опасните битови отпадъци(ОБО).2).Разраб. и вн.на
необх. промени в същ.„Методика за определяне на морфологичен с-в на бит. отп.” -с цел
форм.на ясни правила за опр. на проц.съдърж.на ОБО в общата маса на
бит.отп..3).Проучв. на решения, потенц. прил. за Б-я /Оц.на алтерн. за обезвр. на наличн.
на т-рията на стр. вид. ОБО, по списък съгл. Доклад за изп. на Задача 2. За всяка алтер.
трябва да бъдат взети под вним. еколог.аспекти на конкретната д-ст, както и съотнош.
предимства/разходи от прилагането й.4).Класиф. на общините в няколко категории, в
съотв. със следн. показатели: Общината, членува ли в задълж., съгласно ЗУО, сдружения
на общ. на р-нален принцип; Размер на Общината; Географско разпол. на общ.; В случай,
че общината е провеждала офиц. морфологичен анализ на потока бит. отп., съгл.
действ.„Методика за опред. на морфологичен с-в на бит.отп.” на МОСВ, то следва да се
вземат в предвид: резулт.от морфологичния анализ на генерираните отп.: вид., колич.,
разст. до съоръж. за преработване, наличие и готовност от страна на общ. да предостави
общ. терен за изгражд. на пилотен център; Осъществ.на проверка за избягване на двойно
финансиране, в случай, че общ. вече изпълн. проект за подобряване на инфраструктурата
и с-мите за упр. на разл. видове бит. отпад.(в т.ч. и ОБО); Избягване забавянето на
настоящия проект като общините, които имат готовност по проекта да бъдат
предпочетени. Наличие на готовност - доказ. за наличие на готовност следва да се разбира
съществ. на следн. предпоставки: актуализирана и одобрена общ. програма за д-сти с
отпад., вкл. раздел и за опасни отп. от бита, определен общ. имот /площадка/ УПИ с вече
сменено предназначение (ПУП ,ПРЗ и др.съгл. изискв. на ЗУТ) и подадени док. за старт.
на процедура в РИОСВ за получ.на разреш. за извършв. на д-сти по събиране и временно
съхр.на опасни отп.на същата площадка/УПИ,съгл. изискв. на ЗУО; Общините, имащи
спец. проблеми трябва да бъдат разглеждани в светлината на спец. им при вземане на реш.
Под специф.проблеми следва да бъдат разбирани например:общини с отдалечени селища
с малък брой жители и лоша пътна инфраструктура; общини със сезонно увел. на насел.;
общини от план.тип в близост или в защитена зона/територия по смисъла на НАТУРА
2000; Капац. на управл. на подобни проекти трябва да бъде взет под вним. и да бъде
предложено реш. дали общините с капацитет или тези с по-нисък или без необход.
капацитет трябва да бъдат оценени по-високо в процеса подбор; Общини, ангажирани с
проекти, тип пилотен модел, като това да е доказ. от разпред. и ангажираността на
персонала на съотв. Община, предвиждането на бюдж.средства за недопустими разходи от
стр. на същата и запис на необх. за предприемане д-вия и стратег. реш. в рамките на общ.
програма за упр. на отп.5).Проучв. на необходимостта от оценка на въздействието в/у
околн. среда за всички д-сти, касаещи изп. на проекта: Проучв. и разраб. на пилотни
модели за екологосъобразно събиране и врем. съхр. на ОБО.6).Подр.опис. на с-мата,която
ще се разработи във всяка пилотна община и прогнозно изчисл. на разх., необходими за
проектир. и изгражд. на всеки от пилотните центрове, чрез прецизно опред. и оправдани
бюдж. прогнози и оц., вкл. израб.на прим. КСС за всеки един от избраните пилотни
модели.7).Изготв. на план-график за старт.и провеждане на обществени поръчки за срока
на осн.проект за възл. на д-стите по проектиране, съглас. и одобрение на проектите от
съответните комп. органи, д-сти по стр.надзор по смисъла на бълг. закон. и д-стите за изп.
на СМР, съгл. направ. в предходните задачи анализи и закл.8).Разраб.на Логическа рамка,
която вкл. проектните цели и адекв.индикатори на ниво възд., резултат и продукция, както
и разглед. по-долу риск., вкл.в Зад. 9. 9.)Да се разраб. и приложи метод за оценка на риска

на проекта.10.)Да се изв.подробна оц. на риска и предл. за съотв. мерки за намаляване на
ид-цирания риск.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
20.05.2013 г.

Възложител
Трите имена: Галина Симеонова Симеонова
Длъжност: Изпълнителен Директор

