
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
ВиК инженерство

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
2716

Поделение
ТП ДГС Гурково

Изходящ номер
ПО-05-23

от дата
23-март-2022

Коментар на възложителя
Настоящата обществена поръчка се провежда съгл.Заповед РД-10-19/13.01.2022г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер
2016176540237

Пощенски адрес
ул. ПРОХОДА №.1

Град
гр.Гурково

код NUTS
BG България 

Пощенски код
6199

Държава
България

Лице за контакт
Керка Иванова Денчева

Телефон
+359 887220057



Електронна поща
keri1010@abv.bg

Основен адрес (URL)
https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18587

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Стопанисване на горски територии държавна собственост

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ...от ЗОП

точка
3

буква
в

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК
оператор

IV.2) Основен CPV код

65110000

IV.3) Обект на поръчката

Доставки



IV.4)
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.
Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от ВиК оператор
за срок от 48 месеца.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като за извършване на услугата по
доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ТП ДГС Гурково следва да
се сключи договор с дружество, притежаващи изключителни права за водоснабдяване и канализация на
територията на област Стара Загора, придобите по силата на закон или подзаконов административен акт, а именно
: ВиК ЕООД Стара Загора.Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета на
поръчката на обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
4000

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
48

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)



(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно чл.193 от Закона за водите/ЗВ/, обществените отношения , свързани с предоставянето на услуги за
водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги/ЗРВКУ/ и при спазване на изискванията на Закона за водите.Съгласно разпоредбите на чл.198, ал.1 от ЗВ
дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията на съоръженията, както и предоставянето на ВиК
услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и ЗРВКУ, като в ал.2 се
посочва че границите на една обособена територия, само един ВиК оператор може да осъществява тези
дейности.
В тази връзка с Решение №РД-02-142234/22.12.2009г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството
са обявени обособените територии на ВиК операторите, техният обхват и граници.За територията на община
Гурково е обособена територия на действие на ВикЕООД Стара Загора.Съгласно чл.5,ал.1 от ЗРВКУ, регулирането
на ВиК услугите се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране/ДКЕВР/.На
електронната страница на КЕВР е на лице публичен списък, съдържащ информация за титулярите на ВИК
оператори към 31.12.2015г., с данни за обособените територии на действие на ВИК операторите с обхват и
граници. В този списък е видно, че „ВиК” Стара Загора притежава изключителни права за предоставяне на ВиК
дейности на територията на област Стара Загора в чиито териториален район попада ТП ДГС Гурково . Предвид
това обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг ВиК оператор.Предвид това са на лице
условията за прилагане на чл.79,ал.1,т.3, б."в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана
за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

Съгласно чл.65, ал.1 от ППЗОП Възложителят няма да одобрява покана за участие в процедура и няма да я
изпраща до избраното лице.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

1. Срок за изпълнение на обществената поръчката е за 48 месеца от датата на сключване на договора.

2. Операторът е длъжен да доставя вода с питейни качества, отговарящи на изискванията за качество, посочени в
нормативните документи /Наредба №9 от 16.03.2001 г./

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315



Адрес за електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.197, ал.1 т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване в 10 дневен срок, считано от изтичане на
срока по чл.100 ал.3 ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж.Калин Николов

VIII.2) Длъжност:

Директор ТП ДГС Гурково


	

