6.04.2020 г.

Съдържание на документ

00159-2020-0004
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 310 от дата 02.04.2020 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
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=970786&newver=2&__cfduid=d1da364ce376de6728244276730105ce61573740183&_ga=GA…
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„Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш-Добрич“, с
акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. по пет
обособени позиции“
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Настоящата обществена поръчка е разделена на пет обособени позиции с предмет и обем,
както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него
бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“ Обособена позиция № 2:
„Доставка на дрон“ Обособена позиция №

3: „Доставка на специализирано

противопожарно и аварийно-спасително оборудване“ Обособена позиция № 4: „Доставка
на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“ Обособена позиция № 5: „Доставка
на високопроходими автомобили“
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 по 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
ДА
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 стойността 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 №: -www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=970786&newver=2&__cfduid=d1da364ce376de6728244276730105ce61573740183&_ga=GA…
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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.
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
02.04.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
инж. Румяна Иванова
VIII.2) Длъжност
Зам.-кмет на община Добричка съгласно Заповед № 1279/02.12.2019 г.
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