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Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

О Проект на обявление
jgI0бявление за публикуване

РАЗДЕЛI:ВЪЗЛО~ТЕЛ

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2О14/25/ЕС / ЗОП

1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички въздожнтели, които отговарят за
I!.l!_оце~ата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2Водоснабдяване и канализация ЕООД 115010670
Пощенски адрес:
бул. Шести септември N' 250
Град: J код NUТS: Пощенски код: I Държава:Пловдив BG421 4006 BG
Лице за контакт: Телефон:инж. Невяна Божилова, юк Катерина Дончева +359 32605-945/+359 32605-

955
Електронна поща: Факс:
vik op@vik.bg +359 32635-431
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.vik.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
httр://www.vik.Ьg/рuЫiс-рrосurеmепt/viеW/ОР-1_19_0ро1zotvoryavane-na-
utayki.htm1

1.2) Съвместно възлагане
О Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:

lD_П~ъчката се възлага от цен~ален орган за ПО'SY!lки
1.6) Основна дейност
DПроизводство, пренос и разпределение на газ DЖелезопътни услуги

и топлинна енергия
DЕлектрическа енергия ОГрадски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги
DДобив на газ или нефт ОПристанищни дейности
ОПроучване и добив на въглища или други ОЛетищни дейноститвърди горива
jgIВода ОДруга дейност:
lD_Пощенски_у_слуги

РАЗДЕЛ 11:ПРЕДМЕТ
11 ) Об б.1 хват на о ществената поръчка
11.1.1)Наименование:
Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване наотпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА N' 2от 23.07.2014 г. , обн. ДВ, б6/08.08.2014 г.
Референтен HOM~: 2 ОП-1-19
11.1.2) Основен CPV код: 90513800
Допълнителен CPV код: 1 2

11.1·з) Вид на поръчка
UClС~оителство ~Доставки ~Услуги
11.1.4) Кратко описание: I

УНП: 8544ee19-53bd-405e_86f8_7a 17с98616Ь7
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)
Партида:

11.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции ДаD He~

Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на
отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА ~ 2
от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ, бр. 66 от
08.08.2014 г. за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с
избрания изпълнител. Настоящата процедура има за цел да осигури прием и
оползотворяване на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води
от ПСОВ _ Пловдив. Ориентировъчните количества за едногодишен период на
отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от
населени места (утайките са с влажност 79-82%) е до 20 ООО тона
годишно.

11.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
(Съгласни ли сте да публикувате Да ~ Не О )
Стойност: 3900000
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчкатаjите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ 11:Описание / Обособена позиция
112) Описание 1

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на
отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив, класифицирани по реда на НАРЕДБА ~ 2
от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ, бр. 66 от
08.08.2014 г. за срок от 4 (четири) години след сключване на договор с
избрания изпълнител. Процедурата има за цел да осигури прием и
оползотворяване на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води
от ПСОВ - Пловдив. Ориентировъчните количества за едногодишен период на
отпадъци с код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от
населени места (утайките са с влажност 79-82%) е до 20 ООО тона
годишно. При подаване на офертата си всеки 1 участник трябва да се
съобразява с разпоредбите на ЗОП, ЗУО и действащото българско
законодателство, съобразено с предмета на поръчката. Участниците трябва
да имат предвид, че транспортирането на отпадъците зо базата е изцяло
за тяхна сметка и следва да бъде включено в предлаганата от тях крайна
цена за тон.

11.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция NQ:
2

11.2.2) Допълнителни CPVкодове 2

Основен CPVкод: 1 905138 О О
Допълнителен CPVкод: 1 2

11.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
База/площадка за оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05
код NUTS:1 BG421

11.2.5) Критерии за възлагане 1 2

(Съгласни ли сте да публикувате Да ~ Не О )
О Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20

О Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20

I ~ Цена - Тежест: 21

УНП: 8544ее 19-53bd-405c-861E-7a 17с98616Ь7



Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

11.2.11) Информация относно опциите
Опции

Да О HejglОписание на опциите:

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

Да О Hejglсредства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

П.2·14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
jglОткрита процедура
ООграничена процедура
ОПроцедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
ОСъстезателен диалог
О Партньорство за иновации
ОВъзлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален

вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г2)
ОПублично състезание
[]Пряко договаряне (моля, попълнете приложение rs)

IV.1.з) Информация относно рамково споразумение или динамична система запокупки

ОТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
[]Установена е динамична система за ПОI<yПки

IV.1.6) Информация относно електронния търг
lDИзползван е елек~онен ~г

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки

Да О Hejgl(СРА)

IV.2) Административна ищ»ормация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 226-412144
Номер на обявлението в РОП:7s8826
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като
покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка _ комунални услуги;
Система за квалифициране - комунални услуги, използвана като покана за участие в
състезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ех ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за Покупки
ООбявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с

горепосоченото обявление за поръчка

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане
на поръчка под формата на периодично индикативно обявление
ОВъзложителят няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото периодично

индикативно обявление

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1

Поръчка NQ(Договор NQ):
Обособена позиция NQ: 2
Наименование:

Оползотворяване на отпадъци с код 19 08 05, получени от пречистване на

Ю-О1-ЗЗ

отпадъчни води от ПСОВ - Пловдив

Възложена е поръчка/обособена позиция
Да jgI НеО

УНП: 8544ee19-53bd-405e-86f8-7a17c98616b7



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА _ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

Партида:

ОНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
DДИ'IИ пр_ичини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7

OeNotices
DTED eSender
OДp~o------------
Потребителско влизане в TED eSender:7 _
Справка за обявления:[][Ш[]-[][][Ш[][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 ДД/_MM{rггг

V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
29/03/2017 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
(Съгласни ли сте да публикувате Да 181 НеО)
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
(МСП _ както е определено в Препоръка 200з/з61/ЕО на комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офеR_тите,ПОЛУ':lенипо електронен път: о
Поръчката е възложена на ГPYI!_a от икономически оператори

Да 181 НеО

V.2.з) Наименование и адрес на изпълнителя 1

(Съгласни ли сте да nу_блику_вате Дa~ Не[])

Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

ДЗЗД консорциум Булплод - АТМ 176443540

Пощенски адрес:
район Тракия, ул. инж. Асен Йорданов N' 7

Град: \ код NUTS: Пощенски код: \ Държава:

Пловдив BG421 4023 BG

Електронна поща:
Телефон:

i1iyanz1atev@gmai1.bg
+359 32600-160

Интернет адрес: (URL)
Факс:

http://www.sienit.com
+359 32682-046

Изпълнителят е МСП
Дa~ Не[]

Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Булплод ООД
115666607

Пощенски адрес:
район Тракия, ул. инж. Асен Йорданов N' 7

Град: \ код NUTS: Пощенски код: .\ Държава:

пловдив BG421 4023 BG

Електронна поща:
Телефон:

i1iyanzlatev@gmai1.bg
+359 32600-160

Интернет адрес: (URL)
Факс:

http://www.sienit.com
+359 32682-046

Изпълнителят е МСП
Дa~ Не[]

Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Автотранспорт и механизация България АД 201126737

Пощенски адрес:
район Южен, ул. Огнево N~ 6

Град: \ код NUTS: Пощенски код: \ Държава:

Пловдив BG421 4000 BG

Електронна поща:
Телефон:

i1iyanz1atev@gmai1.bg
+359 893631-915

Интернет адрес: (URL)
Факс:

http://www.sienit.com/bg/portfo1io/mehaniz +359 893631-915

atziya-i-avtotransport
Изпълнителят е МСП

Дa~ Не[]

Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2

Бетон ЕООД
115244367

Пощенски адрес:

УНП: 8544ее ] 9_53bd_405c_86J~_7a ] 7е986 ]6Ь7
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Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)

жк 37, ул. Полски път - 18 N" 19
Град: I код NUTS: Пощенски код: 1Държава:с. Бенковски, обл. Пловдив BG421 4201 BGЕлектронна поща:

Телефон:iliyanzlatev@gmail.bg +359 32600-160
Интернет адрес: (URL) Факс:http://www.sienit.com +359 32682-046Изпълнителят е МСП

Да IКI Не[ J
V.2·4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да севключва ,[ЩС)
(Съгласни ли сте да публикувате Даl8! НеО)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 3900000Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3900000
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамков и споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на ПOfJ_ъчки)

V.2·5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
О Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGNДял: %

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2

Стойност, без да се включва ДДС:
Ba.l!Y!:_a: BGN

V.2·7) Брой на възложените поръчки: 7
1

V.2.8) Страна на произход на стоката или услугата 7
I8!произход от Общността
ОПроизход извън Общността
ДЪ_l)_жава:[][]

V.2·9) Пщ>ъчката е възложена на ~~eHT, предложиа в~иант 7
Да О Hel8!

V.2.10) Офертите са били изключени поради това, че са били
Да О Hel8!необичайно ниски 7

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.з) Допълнителна информация: 2

Посочената стойност е прогнозна и не задължава Възложителя да я
изразходи в пълен обем. Съгласно разпоредбите на ППЗОП, Възложителят ще
изпрати точна информация за изразходваните средства при
приключване/прекратяване на договора.
VI )П б·4 lроцедури по о жалване

VI-4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша N9 18
Град: Пощенски код: 1Държава:София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

УНП: 8544ее 19-53bd-405c-86f8_7a 17с98616Ь7

mailto:iliyanzlatev@gmail.bg
http://www.sienit.com
mailto:cpcadmin@cpc.bg


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (версия 7)
Партида:

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI-4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:
Пощенски код: I Държава:
Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.З) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Настоящото обявление не подлежи на обжалване съгласно чл. 196 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: I Държава:
Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/04/2017 дД/MM/Ггrг
ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 - кОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление
за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/ЕС

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за
участие в състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/ЕС
DЛисват оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на предварителна

покана за участие в състезателна процедура
DВъпросната поръчка има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване

или развойна дейност при условията, указани в директивата
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:оотсъствие на конкуренция по технически причини
Dобществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството

или творческо изпълнение
Озащита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

DИзключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата

ОДопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата

Dново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата

DПоръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
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ООсигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
ООТ доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
ООТ ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна

процедура съгласно националните правила и разпоредби
ОИзгодни покупки при наличие на възможност, която е налице за много кратко време при особено

изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
ООбществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3· Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:(максимум 500 думи)

ПРИЛОЖЕНИЕ rs - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

зоп
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
Оотсъствие на конкуренция поради технически причини
ООбществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуствотоили творческо изпълнение
Озащита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

ОЗа услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани вЗОП (само за доставки)

ОДопълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
ОПредмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
ООТ доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
ООТ ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна

процедура съгласно националните правила и разпоредби
ОПоръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него

ОНеобходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП

ОПроцедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени

ОЗа много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени

ОНеобходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП

ООбществената поръчка е за услуги по приложение NQ2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. Обяснение

Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)
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Партида:

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложими те случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимОСТвместо тежест
може да бъде присъдена значимоСТ вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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