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Партида: 00732

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bo , aop@aop.bo
интернет адрес: http://vww.aop.bo

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00732
Поделение:________
Изходящ номер: 255 от дата 30/10/2020
Коментар на възложителя:

00732-2017-0002
Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - проф.д-р.Параскев Стоянов"АД

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И Публичен
[~|Секторен_______________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Многопрофилна болница за активно лечение
Проф.д-р Параскев Стоянов АД - Ловеч

110503990

Пощенски адрес:

ул.Съйко Съев №27
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Ловеч

BG315

5500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Д-р.Румяна Петрова Нановска - изпълнителен
директор

068 603370

Електронна поща:

Факс:

mbal lovech@abv.bg

068 603371

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbal-lovech.com/00732-2 017-0002.htm
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
□Национална агенция/служба
□Регионален или местен орган
1 |Регионална или местна агенция/служба

($3 Публичноправна организация

□Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:______________

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги
□О тбрана
□Общ ествен ред и сигурност
П Околна среда
I |Икономически и финансови дейности

yHTI:ef8b7072-fd0M8d9-8c7O-80991f9b95ed

П Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
□Социална закрила
П Отдих, култура и вероизповедание
П Образование
ПДруга дейност:
__________
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

^Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Производство, пренос и разпределение на газ и
топлинна енергия
ПЕлектрическа енергия
□ Д о б и в на газ или нефт
Г~|Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
□Вода
П Пощенски услуги

□Железопътни услуги
П Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни
или автобусни услуги
□Пристанищни дейности
□Летищ ни дейности
| |Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА
II. 1) Обект на поръчката
Г~|Строителство________ ПДоставки___________ ^Услуги_________________________________

П .г) Процедурата е открита е решение
N0:9 от 29/06/2017 дд/мм/гпт________________________________________________________

Н.з) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:

oo732-2Qi7-ooo2(nnnnn-yyyy-xxxx)___________________________________________________________________
II.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Предоставяне на услуги по
доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от
ВиК оператор за нуждите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ проф. д-р Параскев Стоянов"АД в сградата находяща се на у л .Съйко Съев №
27, гр.Ловеч" Абонатен № 1084.Изпълнението на предмета на поръчката ще се
изразява в доставяне на вода с питейни качества, отговарящи на
изискванията за качество, посочени в нормативните документи (Наредба № 9
от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели,издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното
развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите,
обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., поел. изм. и доп., б р . 102 от
12.12.2014 г.), както и отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК
оператор. Срок на изпълнение на обществената поръчка: 36 месеца, считано
от датата на подписване на договора. Всички дейности, свързани с
изпълнението на договора, се извършват съгласно „Общи условия за
предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор - "В и К"
АД гр.Ловеч, ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч,
ул.Райна Княгиня № 1А по утвърдени от КЕВР цени. Възложителят запазва
възможността при необходимост да включи нови обекти към вече сключения
договор. Всички дейности, свързани с изпълнението на договора, се
извършват при спазване на действащото в Република България
законодателство.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: i от 16/08/2017 дд/мм/гпт
III. 2) Договорът е сключен след
^процедура за възлагане на обществена поръчка
□рам ково споразумение
□динамична система за доставки
□квалификационна система

1П.з) Изпълнител по договора
Официално наименование:
В и К АД Л овеч

Национален регистрационен номер:
110549443

Пощенски адрес:

УНП: ef8b7072-fd06-48d9-8c70-80991f9b95ed
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ул.РАЙ Н А КНЯГИНЯ № 1 А
Град:

ЛОВЕЧ

код NUTS:
BG3 1 5

Пощенски код:
5500
Телефон:
0359 68651112

Електронна поща:
in fo @ w s s -lo v e c h . bg
Интернет адрес: (URL)

Факс:
0359

Държава:
BG

68651113

Изпълнителят е МСП

Да 123 H e U

Поръчката е възложена на обединение

Да □

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Н еЯ

Да □ Н е Я
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора
П р е д о с т а в я н е на у с л у г и по д о с т а в к а на п и тей н и в о д и ,
п р е ч и с т в а н е на о тп ад ъ ч н и во ди о т ВиК о п е р а т о р .

о тв е ж д а н е и

П1.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 36 или дни

Гот сключване на договора)

ИЛИ

начална лата
крайна лата

лл/мм/гттт
лл/мм/гттг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

408939.03

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е

BGN

Валута:

Да □

НеЯ

% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Ейдоговорът е изпълнен
Пдоговорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
Пдоговорът е унищожен_____________________________________________________

IV.l) Дата на приключване:
22/10/2020 дд/мм/гпт______________________________________________________

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора
IV.4) Договорът е изпълнен в срок

След промяната

Да П Н е й
Правно основание
за промяната
Да Щ Не Я

Договорът е изпълнен със забава о т ________ месец(а) или 33 дни от крайния срок на изпълнение на
договора
Причини за забавата (когато е приложимо):
З а б а в е н о плащ ане по д о г о в о р .
(Кратко описание на причините за забавата)_________________________________

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е

УНП: ef8b7072-fd06-48d9-8c70-80991 f9b95ed

Да ^ Не П

% от предмета на договора (при частично изпълнение).________________
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Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)________________________________

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

237429.22

Валута:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки

BGN
Да ЕЗ Не П

□ от изпълнителя Размер:________ Валута:________
1 3 от възложителя Размер: 6482.06 Валута: BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)____________________________________________

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)___________________________

На основание чл. 18, ал. 1, т. 8 във вр. с ч л . 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от
ЗОП, в случаите когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен
изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на
интелектуална собственост, възложителите могат да възлагат обществени
поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление.
Съгласно чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/ (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999
г., в сила от 28.01.2000 г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 03.02.2017г.)
обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и
канализация, предмет на настоящата поръчка, се уреждат със Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги /ЗРВКУ/ (в сила
от 20.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005 г., поел. изм. и
доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.), при спазване на ЗВ. Съгласно чл. 198о,
ал.1 от ЗВ, 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
ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал. 2 е посочено, че в границите на една обособена
територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал.
1. Съгласно чл.198а, ал. 1 от ЗВ за нуждите на управлението, планирането
и изграждането на В и К системи и предоставянето на В и К услуги
територията на страната се разделя на обособени територии. С Решение РД02-14-2234 от 22.12.2009 г. на МРРБ са обявени обособените територии на
действие на В и К операторите, обхвата и техните граници. В Решението е
обявена обособена територия на действие на оператора гр.Ловеч. В тази
връзка дружеството „В и К" АД гр.Ловеч е единственият възможен изпълнител
на настоящата обществена поръчка и притежава изключителните права на
територията на гр.София, което е основание да бъде проведена процедура на
договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от
ЗОП, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1
от ППЗОП. Съгласно разпоредбата на ч л . 5, ал. 1 от ЗРВКУ, (Изм. - ДВ, бр.
17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) регулирането на В и К услугите се
осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР.
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация_________________________________
Дата: 30/10/2020 дц/мм/птг___________________________________________________________

VII: Възложител:______________________________________________________________
VII.i) Трите имена (подпис):_____________________________________________________

УНП: ef8b7072-fd0M8d9-8c70-80991f9b95ed
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д-р.Румяна Петрова Нановска

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

чл.37 ЗОП

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч

УНП: ef8b7072-fd0M8d9-8c70-80991f9b95ed
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