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Съдържание на документ

00705-2020-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-Сливен:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения
Решение номер РД-08-13 от дата 17.01.2020 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119503733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За:
Радост Симеонова; Мариана Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail:
mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net.
I.2) Вид на възложителя
Друг: Представляващ лечебно заведение съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.3) Основна дейност
Здравеопазване
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД, находящ се в СО „Сливенски минерални бани”
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=954730&newver=2&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=dc010a0d36187b8b6802…
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IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Поръчката обхваща извършване на СМР/СРР на съществуваща сграда на 1 /един/ етаж с
предназначение за Здравно заведение. Дейностите обхващат: част Архитектурна, част ВиК,
част електро, ремонт покрив, ремонт на фасада, СМР отопление. Минималните
задължителни работни характеристики и функционални изисквания, на които трябва да
отговарят са подробно описани в ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на
документацията.Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в "Профил
на купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/auction/89/
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
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Обособяването на предмета на поръчката в обособени позиции не е целесъобразно.
Предметът

на

обществената

поръчка

е

неделим

по

своята

същност,

предвид

обстоятелството, че дейностите, включени в предмета на поръчката, са технологично
обвързани помежду си в съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба
и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс. В тази
връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат
изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл.46,
ал.1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на
обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се
реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани
по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени
затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции
има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се
оскъпи, поради необходимостта от сложна координация между отделните изпълнители.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би
довело до затруднения за Възложителя.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 150000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=954730&newver=2&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=dc010a0d36187b8b6802…
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Съобразно изготвените разчети, бюджетът за изпълнение на СМР дейности -„Извършване
на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД, находящ се в СО „Сливенски минерални бани”, предмет на
настоящата поръчка, е до 150000.00 лв. без вкл. ДДС. Предвид изложеното и съгласно
разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато сборът от всички планирани за възлагане
през настоящата календарна всички планирани за възлагане през настоящата календарна
година поръчки за изпълнение на СМР дейности, съобразно правилата на чл. 21 от ЗОП не
надвишават сумата от 10 000 000 (десет милиона лева) лв. без ДДС, Възложителят
провежда предвидената в ЗОП процедура – публично състезание, като прилага
предвидените глава двадесет и пет от ЗОП правила.
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
Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
17.01.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Д-р Васислав Петрониев Петров
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор

www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=954730&newver=2&_ga=GA1.2.787987885.1574334125&__cfduid=dc010a0d36187b8b6802…
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