00500-2018-0001
BG-Габрово:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената
поръчка
39. Право
Решение номер РД МВ2 от дата 12.10.2018 г.

І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107061359
BG322, Директорът на Дирекция Национален парк Централен Балкан,
ул.Бодра смяна №3, За: Ирена Цонева, България 5300, Габрово, Тел.: 066
801277, E-mail: project@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://visitcentralbalkan.net/.
Адрес
на
профила
на
купувача
(URL): https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0
%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/%
D0%BE%D0%BF-105102018-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%.
I.2)Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или
местни подразделения
I.3)Основна дейност
Околна среда

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
„Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки,
съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006
"Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в
Национален парк „Централен Балкан”, процедура чрез директно предоставяне
№BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. "
IV.2)Обект на поръчката
Услуги
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки,
съгласно план за външно възлагане по проект BG16M1OP002-3.007-0006
"Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в
Национален парк „Централен Балкан” по процедура чрез директно
предоставяне №BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда
2014-2020 г. ". В съответствие с разписаните дейности по проекта, се
предвижда да бъдат разработени документации за 11 броя обществени
поръчки с подробно идентифицирани предмети в техническата спецификация
по процедурата. Изпълнението на предмета на поръчката включва следните
дейности: 1.Изготвяне и съгласуване с Възложителя на пълния пакет от
документи за горе упоменатите процедури, по смисъла на чл. 31 от ЗОП и
Технически спецификации в приложимите случаи - образци, предварителния
контрол с АОП, обявления за ОВ на ЕС, решения като административен акт,
обявление за изменение и др.; 2.Оказване на съдействие на възложителя при
предоставяне на разяснения, свързани с подготвените документации и при
необходимост от промяна в публикувана документация; 3.Оказване на
съдействие на Възложителя за изпълнение на Задълженията на
възложителите, свързани с осъществяване на контрол от Агенцията по

обществени поръчки – отразяване на забележки и коментари, описани в
Становището на АОП към изготвените документации; 4.Изготвяне и
предоставяне на становище на възложителя в случай на подадена жалба
срещу решение за откриване на процедура или решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация пред КЗК и ВАС. В
дейността не се включва процесуално представителство пред съответната
съдебна институция; 5.Изготвяне и предоставяне на становище на
възложителя в случай на постъпили въпроси от УО на ОПОС, одитиращи
органи, сигнал за нередност или налагане на финансова корекция във връзка с
изготвените
документации
(относно
евентуални
нарушения
на
законодателството в областта на обществените поръчки); 6. Оказване на
съдействие и консултации при възникнали казуси и евентуални усложнения
при провеждане на процедурата за обществена поръчка за всяка една от
разработените документации. 7.При необходимост от провеждане на нова
процедура по ЗОП или в случай, че някои от планираните процедури следва
да се възложат по друг ред на Закона, то Изпълнителят следва да изготви
необходимата документация, съобразно нормативните изисквания, след
получаване на писмено искане от Възложителя;
ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
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
Тази обществена поръчка се провежда по проект BG16M1OP002-3.007-0006
"Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в
Национален парк „Централен Балкан” с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Околна среда” 2014-2020”, приоритетна ос „Натура 2000 и
биоразнообразие”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002- 3.007 „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и типове природни местообитания на територията на
мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и
поддържани резервати“.
IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени
позиции
Услугата по подготовка на документации за възлагане на обществени
поръчки по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на
природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”
е пряко свързана с изпълнението на съответния проект. Организацията на
работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя
необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен
случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би
могло сериозно да застраши качественото изпълнение на поръчката.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции в настоящия
случай би било крайно нецелесъобразно и би причинило значително забавяне
и затруднения за възложителя при изпълнение на предмета на договора. Това
крие сериозни рискове от забавяне реализация на проекта. Възлагането на
поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира
постигане на оптимален резултат. Нецелесъобразно е разделянето на
обществената поръчка на обособени позиции, тъй като това ще доведе до
значителни трудности при изпълнението й, до неефективност и
неикономичност.
IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 310800 BGN
IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1)Мотиви за избора на процедура
Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.1,
б.“б“ във връзка с чл.18, ал.1, т.1 ЗОП. Естеството на услугите позволява
достатъчно точно да се определи техническата спецификация, не са налице
условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на
договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена
по реда на откритата процедура. Предвид стойността на конкретната
обществената поръчка, Възложителят прилага предвидените в ЗОП правила
за открита процедура, при стриктно спазване на общите разпоредби и
основните принципи при възлагането на обществени поръчки. Съгласно чл.
73, ал. 1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, публичните

възложители могат свободно да избират открита или ограничена процедура.
Налице са всички законови основания за провеждането на открита процедура
за възлагане на настоящата обществена поръчка, като избраната процедура
гарантира в най-висока степен равнопоставеността на участниците,
свободната конкуренция , публичността и прозрачността.
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.
VII.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1, букви "а" и "д" и ал. 2 от ЗОП. На основание чл.
197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от
изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП-срещу решението за откриване на
процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация.
VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение
12.10.2018 г.

VIII: Възложител
VIII.1)Трите имена
Генчо Иванов Илиев
VIII.2)Длъжност
Директор

