28.10.2019 г.

Съдържание на документ

00159-2019-0015
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Добрич:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.
Решение номер 1160 от дата 25.10.2019 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188
BG332, Община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Ели Петрова - Директор Дирекция
ЕППИП, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: kmet@dobrichka.bg, Факс: 058
600806
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.dobrichka.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/orders.
I.2) Вид на възложителя
Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност
Обществени услуги
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
„Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на
отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415
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„Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Калараши-Добрич“, с
акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
1 Ролков контейнер 1 бр. 2 Дрон 1 бр. 3 Бензинов генератор 1 бр. 4 Заземителен проводник
за генератора 1 бр. 5 Заземителен шиш за генератора 1 бр. 6 Шлаух за отвеждане на
отработени газове 1 бр. 7 Туба метална за гориво 1 бр. 8 Халогенни прожектори и
пневматична телескопична мачта – 1 комплект 9 Помпа за отпадни води 3" 4 бр. 10
Смукателни тръби 16 бр. 11 Смукателна цедка 4 бр. 12 Шлангове 24 бр. 13 Шлангове 10 бр.
14 Осигурително въже 8 бр. 15 Плаваща помпа 2 бр. 16 Потопяема електро помпа 2 бр. 17
Хидромоторнa помпа 2 бр. 18 Надуваема лодка 1 бр. 19 Спасителни жилетки 10 бр. 20
Каски алпийски 10 бр. 21 Облекла за плитки води 10 бр. 22 Акумулаторни осветителни
прибори 8 бр. 23 Мегафон 1 бр. 24 Спасителни въжета 4 бр. 25 Спасителни колани с
карабинер 4 бр. 26 Ръчна лебедка 1 бр. 27 Моторен трион за дърво 2 бр. 28 Моторен дисков
циркуляр 2 бр. 29 Канджа сглобяема 1 бр. 30 Канджа котка 1 бр. 31 Плаващи въжета 5 бр. 32
Ехолот 1 бр. 33 Дъждобрани 10 бр. 34 Стълба сглобна, четиризвенна 1 бр. 35 Спасителни
пояси 5 бр. 36 Комплект маркиращи бои по 5 бр. от цвят 37 Санитарен комплект за първа
помощ 1 комплект 37 Санитарен комплект за първа помощ 38 Високопроходим команднощабен автомобил SUV 4x4 1 бр. 39 Високопроходим автомобил 4x4 1 бр.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
ДА
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:
1
Критериите за подбор:
1
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
ДА
Идентификация на проекта
Доставката ще се финансира от бюджета на Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на
риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с акроним JORIMA по
програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“.
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Възложителят не планира разделяне на поръчката на обособени позиции. Възложителят е
взел решение за неделимост на обществената поръчка за закупуване и доставка на
оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на
природните и други бедствия, с оглед на специфичния характер на възлаганите дейности по
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извършване на доставките (оборудване, функциониращо в условията на спешност и
неотложност, с цел опазване живота и здравето на населението), както и множеството
изисквания към тяхното реализиране. Може да се направи обосновано предположение, че
при разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно
да се затрудни технически или да се оскъпи. Наред с това, евентуално предвиждане на
обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне изпълнението, което може да
изложи на прекалено висок риск приключването на проекта качествено и в срок. В тази
връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите, предмет на поръчката, трябва
да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Налице е невъзможност за разделяне
на дейностите, предмет на поръчката, и едновременната им реализация от няколко
изпълнители. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане
на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето
на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. В процеса на
контролиране на качеството на доставяното оборудване трябва да се гарантира
съвместимост между отделните компоненти. И не на последно място, изпълнението на
предмета на поръчката е следствие на сключен от Възложителя Договор за опускане на
безвъзмездна финансова помощ и с оглед спецификата на този договор, а именно, един общ
бюджет за предмета на тази поръчка и невъзможността същият да бъде разделян на
обособени части, представлява също невъзможност за Възложителя за разделянето на
настоящата обществена поръчка на обособени позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 649989.99 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Предвид стойноста на доставките на основание чл.20, ал.1,т.1, буква "б" във връзка с чл.19,
ал.1 и чл 73, ал.1 от ЗОП е решено да се открие 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.
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VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно Глава двадесет и седма чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на
процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
25.10.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Илдъз Илиязова Юнус съгласно Заповед 676 от 20.06.2016г.
VIII.2) Длъжност
Зам.-Кмет на община Добричка

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941122&newver=2&PHPSESSID=a17e7385049df3f9eed7551329475ca3&header=&header=p… 4/4

