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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539403-2019:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Питейна вода
2019/S 220-539403

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД
Национален регистрационен номер: 119502733
Пощенски адрес: бул. „Христо Ботев“ № 1
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Лице за контакт: Радост Симеонова — икономист „ОП и маркетинг“
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Телефон:  +359 44611778
Факс:  +359 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Друг тип: съгл. чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен

II.1.2) Основен CPV код
41110000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.1.4) Кратко описание:

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
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Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на „МБАЛ „Д-р
Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на
територията на гр. Сливен.
Прогнозно потребление за 36 месеца — 110 100 куб. м.
Доставяната питейна вода трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Наредба № 9
от 16.3.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всички дейности по
договора ще се заплащат по цени, утвърдени от КЕВР.
Срокът на действие на договора с ВиК оператора е 3 (три) години.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 343 952.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
41110000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1 — обекти на лечебното заведение

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на „МБАЛ „Д-р
Иван Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен, в сградите на лечебното заведение, намиращи се на
територията на гр. Сливен.
Прогнозно потребление за 36 месеца — 110 100 куб. м.
Доставяната питейна вода трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Наредба № 9
от 16.3.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всички дейности по
договора ще се заплащат по цени, утвърдени от КЕВР.
Срокът на действие на договора с ВиК оператора е 3 (три) години.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
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• Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически
оператор поради следната причина:
• защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

Обяснение:
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП възложителите възлагат обществена поръчка чрез договаряне
без предварително обявление, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от 1 изпълнител
поради наличието на изключителни права.
Съгласно чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К
системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане
се извършват от В и К оператори по реда на този закон и на Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги (ЗРВКУ), като ал. 2 посочва, че в границите на една обособена територия
само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1, с изключение на случаите по ал. 6,
която в случая не е приложима.
В чл. 198а. ал. 1 от Закона за водите територията на страната за нуждите на управлението, планирането
и изграждането на В и К системи и за предоставянето на В и К услуги се разделя на обособени
територии.
Въз основа на цитираните разпоредби и с решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на МРРБ са обявени
обособените територии на действие на ВиК операторите, техният обхват и граници, в това число за
гр. Сливен под № 40, „В и К — Сливен“ ООД, гр. Сливен за обособена територия № 39 с обслужвани
общини Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица.
Поради изложеното обществената поръчка не би мога да се възложи на друг оператор, тъй като „В и К —
Сливен“ ООД гр. Сливен е единственият оператор, който може да стопанисва, поддържа и експлоатира
ВиК системите и съоръженията, както и да предоставя ВиК услуги на потребители срещу заплащане.
„ВиК — Сливен“ ООД, гр. Сливен притежава изключителни права за ВиК оператор на територията на
гр. Сливен по смисъла на §2, т. 47 от допълнителните разпоредби на ЗОП. Предвид това считаме, че са
налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

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

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 9/3.1

Наименование:
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ — Сливен“ АД, гр. Сливен

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
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22/10/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация — Сливен“ ООД
Национален регистрационен номер: 829053806
Пощенски адрес: ул. „Шести септември“ № 27
Град: Сливен
код NUTS: BG342
Пощенски код: 8800
Държава: България
Електронна поща: viksliven@viksliven.com 
Телефон:  +359 44623465
Факс:  +359 44623413
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 343 952.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

На основание чл. 54, ал. 4 от ЗОП възложителят няма да прилага по отношение на изпълнителя
изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, тъй като се налага да защити особено важен интерес — живота и
здравето на пациентите.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП — неприложимо

mailto:viksliven@viksliven.com
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2019


