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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

оПроект на решение
~Решение за публикуване
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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00197
Поделение: _
Изходящ номер: 03-00-4034 от дата 17/08/2017
Коментар на възложителя:

РА3ДЕЛI:ВЪ3ЛО~ТЕЛ
оПубличен
~CeKTopeH

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Водоснабдяване и канализация ЕООД 115010670
Пощенски адрес:
бул. Шести септември N~ 250
Град: I кодNUТS: Пощенски код: I Държава:
Пловдив BG421 4006 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева 032 605945; 032 605955

Електронна поща: Факс:
vik op@vik.bg 032 635431
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/viеw/ОР-1-06-s-рrеdmet-
quotDostavka-па-iпеrtпi-mаtеriаli-zа-пuzhditе-па-quоtViKquot-ЕООD---
Plovdiv.html

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
DМинистерство или друг държавен орган, DПубличноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

D Национална агенция/ служба DЕвропейска институция/агенция или
международна организация

ОРегионален или местен орган О Друг тип:
I FiРегионална или местна агенция/служба
I.з) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
DОбществени услуги DНастаняване/жилищно строителство и места

IПОтбоана
за отдих и култура

ПСоциалназакрила
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ООТДИХ, култура и вероизповедание
ООбразование
ОДрута дейност: _

ООбществен ред и сигурност
О Околна среда
ОИкономически и финансови дейности

I ГlЗдравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
ОГаз и топлинна енергия
О Електроенергия
~Водоснабдяване

I DТранспортни услути

ОПощенски услути
ОЕксплоатация на географска област
ОДрута дейност: _

РАЗДЕЛ 11:ОТКРИВАНЕ
~Откривам процедура
~за възлагане на обществена поръчка
Оза сключване на рамков о споразумение
Оза създаване на динамична система за покупки
Dконкурс за проект
ОСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
11.1) Вид на процедурата

ДаО He~

(попълва се от публичен възложител)
DОткрита процедура
DОграничена процедура
DСъстезателна процедура с договаряне
DСъстезателен диалог
DПартньорство за иновации
ОДоговаряне без предварително обявяванеоКонкурс за проект
DПублично състезание
IDПряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
~Открита процедура
ООграничена процедура
DДоговаряне с предварителна покана за участиеоСъстезателен диалогоПартньорство за иновации
DДоговаряне без предварителна покана за участиеоКонкурс за проект
ОПублично състезание

IDПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
ООграничена процедура
DДоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
DСъстезателен диалог

I DДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ 111:ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Dчл. 73, ал. 1от ЗОП
Dчл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
ОЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
ОЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Dчл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ОЧл. 18, ал. 1, т. 11във вр. С ал. 8 от ЗОП
ОЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ОЧл. 182, ал. 1 във вр. С чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Dчл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
~Чл. 132 от ЗОП
Dчл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Fiчл. 1з8, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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Dчл. 1з8, ал. 1 във вр. Счл. 79, ал. 1, т. [...] от зоп
Dчл. 18, ал. 1, т. 11във вр. С ал. 8 от зоп
Dчл. 18, ал. 1, т. 12 от зоп
Dчл. 182, ал. 1, т. [...] от зоп
Dчл. 182, ал. 1 във вр. С чл. 79, ал. 1, т. [...] от зоп
Dчл. 141, ал. 1от зоп
Dчл. 142, ал. 4 във ВР. Счл. 142, ал. 1и чл. 141, ал. 1от зоп

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Dчл. 160 от зоп
Dчл. 16з, ал. 1от зоп
Dчл. 164, ал. 1, т. [...] от зоп

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.l) Наименование
"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
ОСтроителство
~Доставки
lоуслуги
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.
Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив, за

период от 4 (четири) години след сключване на договор с избрания
Изпълнител. Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата

поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности. Посочените в

Техническата спецификация номенклатурни позиции и количества са
примерни и ориентировъчни, като не задължават Възложителя да ги

потребява в пълен обем. Количествата на стоките зависят от
потребностите на Възложителя и в Техническата спецификация са дадени

ориентировъчни количества за 12 (дванадесет) месеца. Доставките
включват пясък (модул на едрина 3,22) - 27000 т, баластра речна (едрина

до 120 мм) - 38000 т, трошен камък (фракция - 0/75 ) - 3000 т, трошен

камък (фракция - 0/63) - 3000 т, нефракциониран скален материал (ломен

камък) - 100 т, кварцов пясък (зърнометричен състав 0.5 - 1,3 мм) - 700

т, речен чакъл - филц (Фракция 0,05/0,35) - 50 т.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване ДаD He~
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.s) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със ДаD He~
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции ДаD He~
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като Възложителят

желае да постигне максимално добра организация и контрол по доставките

на инертни материали, както и постигане на по-голяма икономичност при

УНП: d8243e79·b70a-4cd8-a567-89f9b281 [674



Партида: ОО197 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

разходването на средствата, поради което е целесъобразно изпълнението
да се извършва от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3990000 Валуга: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: ДаО He~
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валуга: BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛV: МОТИВИ
V.l) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

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)

V.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение N" от дата дд/мм/гггг----- ------
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален N~

------ - (ппппп-уууу-хххх)

V-4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валуга: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
~обявлението за оповестяване откриването на процедура
Dпоканата за участие
I~документацията

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

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен NQ(ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша N" 18
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Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
жалба може да се подава в 10-дневе срок от изтичането на срока по чл.
100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение с

~~~

откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявле за изменение или допълнителна
информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото -,. ---.._'"
17/08/2017 дд/мм/гтгг '~~o~~. -',..;

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ .А . W'",,'C,j;:..~K~9~
VIII.l) Трите имена: (Подпис) //' . ~N\';J' ) ~:. ... (ц
Спартак Лъвов Николов 'r"-jJ" ~ ...~<"ft:\.~-
VIII.2) Длъжност: с> ~~
Управител
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