Партида: 01075

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: РД 07 - 257 от 16/07/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01075
Поделение: ________
Изходящ номер: РД 06 - 975 от дата 16/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД
Адрес
бул. "Шести септември" № 27
Град
Пощенски код
Сливен
8800
За контакти
Телефон
"Водоснабдяване и канализация - 044 662885
Сливен" ООД, бул. "Шести
септември" № 27
Лице за контакт
инж. Янчо Събев - Анализатор "Инвестиции"
Електронна поща
Факс
viksliven@viksliven.com
044 623413
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.sliven.net/vik
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Адрес на профила на купувача:
http://www.sliven.net/vik
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
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Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
точка: 3
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
"Почистване на утайки и извършване на СМР на ГПСОВ - Сливен и
ГПСОВ - Нова Загора"
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Да

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
На основание чл. 11, ал. 2, т. 5 от ЗОП, с цел удостоверяване
съответствието на мотивите, съдържащи се в решението за
откриване и установяване законосъобразността на избора на
процедурата на договаряне без обявление по чл. 103, ал. 2, т. 3
от ЗОП, мотивираме настоящото решение, както следва: Съгласно
чл. 103, ал. 2, т. 3 от ЗОП "Възложителите вземат решение за
възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без
обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане
на неотложни действия поради настъпване на изключителни
обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени
при спазване на сроковете за провеждане на открита или
ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление,
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съгласно дефиницията на § 1 т. 8 от Допълнителни разпоредби на
ЗОП: "Изключителни обстоятелства" са обстоятелства,
предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като
природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които
непосредствено застрашават живота и здравето на хората или
околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат
нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на
възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото
възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната
на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени
територии, зони и обекти и за обществения ред." С писма изх. №
2966 и № 2967 от 16.05.2014 г. Директорът на РИОСВ - Стара
Загора сигнализира ВиК - Сливен, че при извършена проверка на
13.05.2014 г. е установена критична екологична обстановка в
ГПСОВ - Сливен и ГПСОВ - Нова Загора. След проливните дъждове
през месец юни обстановката в двете ГПСОВ е влошена и има реална
възможност от блокиране на съоръженията и преливане на отпадни
води в съседните им зони, замърсявания и опасност за здравето на
населението. В тази връзка Директорът на РИОСВ - Стара Загора с
констативни протоколи от 07.07.2014 г. отново сигнализира ВиК Сливен за критична екологична обстановка в ГПСОВ - Сливен и
ГПСОВ - Нова Загора и изисква предприемане на спешни дейнствия
за предотвратяване на замърсяването на околната среда и опазване
здравето на населението. По справки за метеорологичната
обстановка е установено, че през втората половина на месец юни
валежното количество в област Сливен е средно 58 литра на кв.м.,
а очакваните валежи за региона ще са около 30 литра на кв.м. На
26.06.2014 г. и 27.06.2014 г. са постъпили докладни записки от
ръководителите на двете ГПСОВ, заведени в деловодството на "В иК
- Сливен" ООД, под вх. № РД 04 - 3457/26.06.2014 г. и № РД 04 3465/27.06.2014 г., с които същите сигнализират за реална
опасност отблокиране на съоръженията и заливане с отпадни води
на съседни територии. На 27.06.2014 г. е изготвено становище от
инж. В. Иванова - ръководител "АСД и пречистване" с вх. № РД 04
- 3471 с което също изразява мнение за спешната необходимост от
предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяване на
околната среда и опазване здравето на населението. Във връзка с
гореизложеното е видно, че е възникнала необходимост от
предприемане на неотложни действия поради настъпване на
изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да
бъдат преодоляни при спазване на сроковете за провеждане на
открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне
с обявление. Към момента на заемане на решение за провеждане на
обществената поръчка са налице кумулативно всички основания по
чл. 103, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Съгласно посоченото правно
основание, предпоставка за законосъобразен избор на процедурата
е наличието на събитие от извънреден характер, поради което не
могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или
ограничена процедура или на договаряне с обявление. Във всички
случаи горепосочените събития от извънреден характер това са
обстоятелства, случайни по своя произход, непредвидени и
непредвидими, и настъпват независимо и въпреки волята на лицето
(продълж. в поле VIII)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
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V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
Поканата за обществената поръчка е изпратена до: "Билдинг строй
комерс" ЕООД, гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 53; "Класико
проект" ЕООД, гр. София, ул. "Алабин" № 50, вх. а, ет. 3, ап.
17; "Синди МДР 11" ЕООД, гр. София, ул. "Средорек" № 6
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. "Витоша" № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
без да е налице възможност за тяхното предвиждане. Към датата на
решението категорично са били налице предпоставките за
провеждане на процедура на договаряне без обявление на
посоченото от възложителя основание. Вследствие от проливните
дъждове и моралното и техническо остаряване на съоръженията се
касае за настъпване на непосредствени и сериозни увреждания на
околната среда и пряко застрашаване на живота и здравето на
наслението, в т.ч. отравяне на водоизточници, разпространяване
на зарази и т.н. Предвид това са налице обстоятелства, които са
породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което
възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е
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бил длъжен да предвиди или предотврати. В резултат са
непосредствено застрашени живота и здравето на хората и околната
среда. От непровеждането на горепосочената процедура и не
взимането на решение за извършване на спешни мероприятия биха
могли да възникнат сериозни вреди не само на конкретната
държаван и общинска собственост и за околната среда, но и за
живота и здравето на хората. Налице са данни и доказателства, че
срока на провеждане на мероприятнията не позволява провеждане на
публична процедура. С настоящия акт възложителя предприема
всички правно допустими действия за да минимизира по възможно
най-бърз начин съществуващата реална заплаха за живота и
здравето на населението.Защитата на живота и здравето на хората
и опазването на материалните активи е висш държавен и длъжностен
приоритет и осовен елемент на управленската отговорност.
Съгласно Методическо указание на Агенцията по обществени поръчки
от лице от 01.06. 2009 г. на АОП, издадено на основание чл. 19,
ал. 2, т. 1 от ЗОП и публикувано на електронния адрес на АОП www.aop.bg, като убедителна причина за провеждане на договаряне
на основание по аналогичната разпоредба на чл. 90, ал. 1, т. 4
от ЗОП, касаеща класически възложител, то безспорно случаите,
при които се налага бързо отстраняване на последиците или
предотвратяване на опасности, породени от природни бедствия и
аварии, отговарят на конкретния случай. С настоящото възложителя
предприема всички правно допустими действия за да минимизира по
възможно най-бърз начин съществуващата реална заплаха за живота
и здравето на населението. Налице е и конкретна невъзможност за
реализиране на нормативни задължения на възложителя, възникнали
въз основа на горепосочените извънредни обстоятелства, съгласно
юридическия му статут и учредителните му документи и приложимите
нормативни актова: Закона за водите; Закона за собствеността;
Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги; Закона за устройство на територията; Наредба № 4 от
14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на
потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи; Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за
емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти; Наредба
№ 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на
населените места. Необходимостта от реализиране на конкретни
нормативни задължения по управление и поддръжка на съоръженията,
вменена с действащото законодателство, мотивират и прилагането
на настоящото правно основание. Обстоятелствата и документите
обосноваващи наличието на посочените в настоящото решение факти
и мотиви са удостоверени със съответните експертизи и
констативни документи, представляващи приложение към настоящия
акт.
IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 16/07/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Пламен Трифонов Трифонов
Длъжност:

УНП: f0f52d6a-03bd-45d7-88bd-65012bc0fe2f
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