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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
е-таН: рк@аор.Ьа , аоо@аор.Ьа
интернет адрес: \^р://шм.аор.Ъа

А

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
^>^ Проект на решение
? Решение за публикуване
П осъществен предварителен контрол

-

ИН на регистрационната форма от ССИ
--(УУУУММПП-пштп-хххх)
Номер и дата на становището 1-ви етап: _
Решение номер: >) ^От дата: л/иОУ. ,</щ)/<Т~/^^.

_ дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00164
Поделение: Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната'
Изходящ номер: 20-26-589 от дата 24/08/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^^ Публичен
Г~1 Секторен
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Министерство на отбраната

Национален регистрационен номер:

000695324

Пощенски адрес:
ул. Дякон Игнатий № 3
Град:
София

код ЖГГЗ:

Пощенски код:

ВС411

1092

Държава:
В6

Телефон:

Лице за контакт:
инж. Зорница Димитрова; инж. Милена

02 9220749;

02 9220703

Иванова
Факс:

Електронна поща:
пюс1. Ьд
ш.

02 9880611

Интернет адрес/и
Основен адрес (1ЛКХ):
Адрес на профила на купувача (ТЖЬ):
: //рр . тос1. Ъд^е*;-1:еки5111:л.-з.п^го
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
^Министерство или друг държавен орган,

?Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения
?Национална агенция/служба

? Европейска институция/агенция или

[^Регионален или местен орган
?Регионална или местна агенция/служба

международна организация
?Друг тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
? Обществени услуги

5^ Отбрана
?Обществен ред и сигурност
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астаняване/жилищно строителство и места

?
?

за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
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?Околна среда
? Икономически и финансови дейности
ГП Здравеопазване

|~|Образование
?Друга дейност:.

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
?Газ и топлинна енергия
?Електроенергия
?В одоснабдяване
ПТранспортни услуги

?Пощенски услуги
?Експлоатация на географска област
?Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
^ Откривам процедура
|^|за възлагане на обществена поръчка
?за сключване на рамково споразумение
?за създаване на динамична система за покупки
?конкурс за проект
?Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
11.1) Вид на процедурата
(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
?Публично състезание
?Пряко 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
?Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
?Ограничена процедура
?Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
?Състезателен диалог
?Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
^Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
?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. [...] от ЗОП
?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
?Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
? Чл. 132 от ЗОП
?Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
?Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
?Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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?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, т. [...] от ЗОП
?Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79> ал-1, т. [...] от ЗОП
?Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Г1Чл. 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)
?Чл. 1боотЗОП
?Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 1б4, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. 1) Наименование
Проектиране и авторски надзор по време на строителството на проекти
ЗАЕ31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за
АС8К авиация" и ЗАЕ31025 „Възстановяване на вътрешен път" във в.ф. 2 6
030 - Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността
(N51?).
IV. 2) Обект на поръчката
?Строителство
?Доставки
^Услуги
IV. з) 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 и авторски надзор по време на строителството на проекти
ЗАЕ31020 „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали (ГСМ) за
АС5В. авиация" и ЗАЕ31025 „Възстановяване на вътрешен път" във в.ф. 2 6
030 - Авиобаза Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността
(N51?), включващо следните дейности:
1.Изработване на отделни Сметки за оценка на разходите тип „Б" (Туре В
Соз^ Ев^^та^е, ТВСЕ) за проекти ЗАЕ31020 и ЗАЕЗЮ25 при спазване на
Техническо ръководство за метода за представяне на искане за средства
за проекти на летища ^ЕНА/А1К/88/250 (Ме1:Ъос1 о^ Ргезеп1:а1:1оп о^
Ке^иез1:з Еип^з Еог А1г^1е1с1з Рго^ес^з ТесЬп1са1 Сил.с1апсе) и на Критерии
и стандарти на НАТО за летища В^-МNС^ 85-5 и ТесЬп1са1 (Сг^^ег^а апс!)
Б^лап^апЗз ^ог РОЬ ^ас11л.1:1ез . 2.Изработване на инвестиционен проект за проект ЗАЕ31020 и за проект
ЗАЕ31025 във фаза „работен проект" и подробни количествено-стойностни
сметки, съгласно Задания за проектиране /Приложения към
документацията/, Наредба № 4 от 21.05.2 001 г. на МРРБ за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.
3.Защита на Сметката за оценка на разходите тип „Б" (Туре В Соз!;
ЕзШта^е, ТВСЕ) и инвестиционния проект при възникнали въпроси в това
число и пред органите на НАТО.
4.Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в
съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и
подзаконовите нормативни актове към него.
1^-4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване

Да ? Не ^

на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете

брой)
техническата спецификация(брой)
критериите за подбор(брой)
показателите за оценка на офертите

.(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи(брой)
договорни условия)'
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
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Идентификация на проекта:

1У.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позицииДа П Не ^]
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Изпълнението на поръчката касае два проекта, които са физически взаимно
свързани и не могат да функционират самостоятелно, тъй като целта на
изграждането на вътрешния път е да обслужва склада за ГСМ. По тези
причини обособяването на позиции не е възможно тъй като е необходимо
улсугата по проектиране и авторски надзор да се извършва едновременно
за двата проекта.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:534000Валута:В5N
1У.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:Да Р Не Е
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:Валута:
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
У.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
Обществената поръчка е на стойност чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП, поради
което е налице възможност обществената поръчка да бъде възложена по
реда, предвиден в Закона за обществените поръчки за открита процедура.
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в найголяма степен публичността и прозрачността на възлагане изпълнението на
поръчката.
^.г) 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)

астоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение №
от датадд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален В'
--(ппппп-уууу-хххх)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:Валута:
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
[^ обявлението за оповестяване откриването на процедура
^ поканата за участие
^документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII. г) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код

1000

Държава
Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща
срсас!т1п@срс. Ьд

Факс

02 9807315

Интернет адрес (11КЬ):
/^и^.срс.Ьд
УП.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 17 9 от ЗОП съгласно чл.
197, ал. 1, т. 4 от ЗОП..
УП.4) Дата на изпращане на настоя^ото решение
/09/2017 дц/мм/гпт

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛО!
УП1.1) Трите имена: (Под
Красимир Дончев Кара
VIII. г) Длъжност:

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТ
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