
Партида 01264
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

А 0 П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pk@aop.ba , аор@аоп.Ьп 

интернет адрес: http://www.aon.ho

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□  Проект на решение 
£3 Решение за публикуване

I |осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
2Qi6o920-oi264-ooo8(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището i -ви етап:

Решение номер: РМЛ16-ДИ05-232 От дата: 20/09/2016 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ___________

дд/мм/гггг

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01264
Поделение: СО-район Младост
Изходящ номер: РМЛ16-ДИ05-232 от дата 20/09/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ю Публичен

EiJ Наименование и адрес -
Официално наименование:
Столична община - район Млапоот национален регистрационен номер-

0006963270614аищенски адрес:
гр. София 1712, ж.к. Младост -3, ул. Свето Преображение 1
Град:
София код NUTS:

BG411 Пощенски код:
1712 Държава:

BGЛице за контакт:
Аделина Лукарска — секретар 
Младост на район

Телефон:
02 8777141

Еълскфинна поща:
so__mladost @mail. bg Факс: '

02 8772038
Ехтернет адрес/И 
Основен адрес (URL):
http: / / www.so-mladost.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http:/ /www.so-mladost. com/buyer
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  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

□ Д р у г  тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

^Обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Социална закрила
□  °тдих, култура и вероизповедание
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□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности
□  Здравеопазване

□  Образование 
□ Д р уга  дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия
□  Електроенергия
□  Водоснабдяване
| |Транспортни услуги

□  Пощенски услуги
□  Експлоатация на географска област 
□ Д р уга  дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
[^Откривам процедура

К|за възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност 

II.l) Вид на процедурата
Да □  Не Н

(попълва се от публичен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□  Състезателна процедура с договаряне
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
I I Публично състезание 
^П ряко договаряне_________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура
□  Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
ПП ряко договаряне___________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
□Д оговаряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_________
(попълва се от публичен възложител)

□  Чл. 73, ал. 1 отЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] отЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□  Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
К|Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

____ 2__________

(попълва се от секторен възложител)
□  Чл. 132 от ЗОП
□  Чл . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 

_ Д Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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0 Чл. 138, ал. 1 във вр. счл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Ц Ч л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
[]]Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Г]Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Ц Ч л. 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП __________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Ц Ч л. 160 от ЗОП 
□  Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
I |Чл, 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.i) Наименование
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев"
IV.2) Обект на поръчката

53 Строителство 
ЦДоставки

|Услуги________________

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.
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев" -изготвяне и съгласуване на проект, строително 
монтажни работи - демонтаж на съществуваща абонатна станция, изработка 
и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация. Сградата е разположена в 
УПИ I, кв. 8, м. „Младост 4" по плана на гр. София, район „Младост^.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не 53 
на околната среда______________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация 

критериите за подбор 

показателите за оценка на офертите

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи 
договорни условия)_________________________

(брой) 
(брой) 
(брой) 
(брой)

IV.5) 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 
Идентификация на проекта:

Да □  Не 53

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не 53
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Краткосрочното и качествено изпълнение на предмета на обществената 
поръчка обуславя то да бъде извършено от един изпълнител на предмета 
на цялата обществена поръчка, поради риск изпълнението на поръчката да 
се забави и прекомерно да се затрудни технически, вкл. да се застраши 
необходимото ниво на качество на изпълнението. Освен това настоящата 
процедура на пряко договаряне се открива на основание чл. 182, ал. 1, 
т. 2 от ЗОП след частично прекратена процедура на публично състезание 
с предмет: Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и
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доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно 
училище на територията на Столична община, район „Младост" разделени на 
три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на строително- 
монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра,
Надежда, Любов”; Обособена позиция № 2: Извършване на строително- 
монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и 
ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус”; Обособена позиция № 3: 
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев”, преписка в РОП № 01264-2016-0001 , поради не 
подаване на оферти за обособена позиция № 3, като предметът на 
невъзложената обособена позиция е идентичен с този на настоящата 
поръчка.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 Валута: BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ^  Не П
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 311419.19_________Валута:__________BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Настоящата процедура на пряко договаряне се открива на основание чл. 
182, ал. 1, т. 2 от ЗОП след частично прекратена процедура на публично 
състезание по отношение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 от обществена поръчка 
с предмет: Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, 
топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и 
доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно 
училище на територията на Столична община, район „Младост" разделени на 
три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на строително- 
монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра,
Надежда, Любов”; Обособена позиция № 2: Извършване на строително- 
монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и 
ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус”; Обособена позиция № 3: 
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев”, преписка в РОП № 01264-2016-0001, с обща 
прогнозна стойност без ДДС 341583, 33 лв. След проведената процедура на 
публично състезание, общата стойност на възлагането по ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 възлиза на 311 419,19 лв. /без ДДС/, 
от които 103351, 27 лв. без ДДС /за обособена позиция №1/ и 208067, 92 
лв, без ДДС /за обособена позиция № 2/.

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Поради частично прекратяване на процедура на публично състезание от 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи 
- ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски 
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно 
общообразователно училище на територията на Столична община, район 
„Младост разделени на три обособени позиции:Обособена позиция № 1: 
Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени 
в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов ; Обособена позиция № 2: Извършване на 
строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни 
стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус”;Обособена позиция № 3: 
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев”, в частта й за Обособена позиция № 3:
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и 
въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев" на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП и след 
влизане в сила на решението за прекратяване, с настоящото решение се
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открива процедура на пряко договаряне на основание чл. 182, ал 1 т Тот ЗОП. ' х' т‘ ^
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие

приложГ.мо) 3 ПУбЛИКУВаН6 На обявление за поръчка, пряко договаряне (косато е

1. "БРУНАТА" ООД, БИК 041029500 с адрес: гр. София, бул. „Братя 
Бъкстон N- 85, представлявано от Николай Георгиев Жечков - в качеството 
му на управител, с електронна поща: brunata@brunata.bg;
2 ЕТ "ТРИЧКОВ И.Д.Л. - ЛЮБОМИР ТРИЧКОВ", ЕИК 040576324 с адрес го 
София 1172, р-н Изгрев, ж. к. „Дианабад", бл. 22, вх. В, ет 4 'ап 57 
представлявано от Любомир Иванов Тричков - в качеството му на физическо 
лице - търговец, с тел./факс: 02/ 9534201 и електронна поща: 
rumenm@tehno-link. com;

"Д S Д" ООД, ЕИК 831260776 с адрес: гр. София, ж.„. „Люлин», вл. 
t ' вх. В, ап. 45, представлявано от Йордан Данчев Йорданов и
ЙедноаиапопбОМИР°Ва ИЛИ0Ва “ ^Данова - в качеството им на управители заедно и поотделно, с електронна поща: d-d-ood@dir.bg
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато^е приложимо):
открита с решение № РМЛ16-РД93-1 от дата07/07/2016 дд/мм/гггг
5о?Гппт (3 В РеГИСТЪра на обществените поръчки под уникален № 01264- BU1 6-0 0 0 1(nnnnn-yyyy-xxxx:

п р и л о ™ Т ТеЛНаТа ДОСТаВКа/ПОВТОрНаТа услуга или стР°ителство е (когато е
Стойност, без да се включва ДДС:___________ _________________

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
□  обявлението за оповестяване откриването на процедура 
й| поканата за участие 
□документацията___________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VILl) Допълнителна информация (когато е приложимо)

_УН.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
ифициално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК) ---------------

Пощенски адрес
бул. Витоша № 1(
Град
София

Адрес за електронна поща
cpcadmin@ срс.bg

Пощенски код
10 00

Телефон
02 9884070

Държава
Република
България

Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg

Факс
02 9807315

VII-3 ) Подаване на жалби

ж Г л ^ а ^ Т Г  п о  ° ТН° СН°  ТГ СР° К/КраЙНИ сР0К0«е за подаване на жалби:
провеждане на поо, В 1 0 - ДНеВвН С р о к  от публикуване на решението за 
т. 5 от ЗОП. Р Ц6ДУра П° пРяко Договаряне, съгласно чл. 197, ал. 1,

УНП: 63e6alf6-0432-47f2-98c6-98e5249744e8
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

УН«4 ) Дата на изпращане на настоящото решение
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VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Деница Иванова Николова
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VIII.2) Длъжност:
ВрИД Кмет на СО - район "Младост" )̂ / о Ц
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