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BG-София:
Решение за откриване на процедура

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
59. Екология
Решение номер Ц-358 от дата 02.03.2018 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382
BG411, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул.
Триадица № 4, За: Ренета Колева, България 1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail:
r.georgieva@pudoos.bg, Факс: 02 9804131
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.pudoos.bg.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://pudoos.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Околна среда

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура

IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование

„Извършване на доставка на оборудване за петте пилотни центъра по един във всяка от
общините: Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол“.
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на настоящата обществена поръчка е насочен към извършване на доставка
на оборудване предназначено за всеки един от следните пилотни общински центрове за
събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци: 1. Доставка на
оборудване за голям общински пилотен център в община Шумен, град Шумен, бул.
„Симеон Велики”, с идентификатор на имота по кадастрална карта с №: 83510.665.164;
2. Доставка на оборудване за голям общински пилотен център в община Разград, град
Разград, ул. „Костур” №: 28, с идентификатор на имота по кадастрална карта с №:
61710.505.570; 3. Доставка на оборудване за малък общински пилотен център в община
Левски, град Левски, ул. „Промишлена зона”, с идентификатор на имота по
кадастрална карта с №: 43236.401.3261; 4. Доставка на оборудване за малък общински
пилотен център в община Съединение, град Съединение, УПИ II-000384. 5. Доставка на
оборудване за малък общински пилотен център в община Созопол, землище на гр.
Черноморец, УПИ І (с идентификатор по кадастрална карта 81178.51.48) и ПИ №
81178.48.26.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
ДА
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:
3
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Настоящата поръчка не предвижда разделяне на обособени позиции с оглед изпълнение
на доставките в ясна взаимосвързаност, която не е релевантно да бъде обособена по
отделно. На следващо място, доставката на оборудването ще има възможност да бъде
извършена едновременно, което ще допринесе за ефективност и изпълнение в
съответния срок.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1583125 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят Техническите
спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или
процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в
чл.20, ал.1 от ЗОП обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита
процедура.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
02.03.2018 г.

VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Ренета Георгиева Колева
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор на Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

