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

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□ Проект на решение
^Реш ение за публикуване
Посъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-_______ (YYYYMMD D-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап:________

________дд/мм/гпт

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
6. ВиК инженерство_________________________________________________________________
Решение номер: 13 От дата: 11/06/2020 дд/мм/гпт_________________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00732
Поделение:________
Изходящ номер: 148 от дата 11/06/2020
Коментар на възложителя:

"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 ул.Съйко Съев № 27, гр.Ловеч"

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Я Публичен
ПСекторен_______________
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

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

110503990

Пощенски адрес:

ул.Съйко Съев № 27
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Ловеч

BG315

5500

BG

Телефон:

Лице за контакт:

д-р.Румяна Нановска - изпълнителен директор

068 603370

Електронна поща:

Факс:

mbal_lovech@abv.bg

068 603371

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
h t t p : //www . m b a l - l o v e c h . com/
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p : //www.m b a l - l o v e c h . c o m / p r o c e d u r i . htm
I.z) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
ПМинистерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
[~1 Национална агенция/служба
ПРегионален или местен орган___________

УНП: 076al 16c-1425-4dec-al94-cfa8de4098e7

И Публичноправна организация

ЦЕвропейска институция/агенция или
международна организация
ПДругтип:
______
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I |Регионална или местна агенция/служба

1.3) О сн о в н а д ей н ост
(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги
□О тбрана
□Общ ествен ред и сигурност
□ Околна среда
П Икономически и финансови дейности
^Здравеопазване

П Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
□Социална закрила
ПОтдих, култура и вероизповедание
□Образование
□ Д р уга дейност:

1.4) О сн овн а д ей н о ст
(попълва се от секторен възложител)
□ Г а з и топлинна енергия
□Електроенергия
ПВодоснабдяване
ПТранспортни услуги

П Пощенски услуги
□Експлоатация на географска област
□ Д р уга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
ВЯОткривам процедура
К|за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
□ з а създаване на динамична система за покупки
Пконкурс за проект

П Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и оиурност

Д а □ НеЕЗ

II.l ) В ид н а проц едурата
(попълва се от публичен възложител)

П Открита процедура
□Ограничена процедура
П Състезателна процедура с договаряне
П Състезателен диалог
П Партньорство за иновации
(^Договаряне без предварително обявяване
□К онкурс за проект
□П ублично състезание
П Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
I IОткрита процедура
I |Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
ПСъстезателен диалог
П Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
ПКонкурс за проект
П Публично състезание
П Пряко договаряне_____________________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
П Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________
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РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_______________________________
(попълва се от публичен възложител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
5 3 Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

3

□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
I |Чл. 182, ал. 1, т. [„■ ] от ЗОП_______________________________________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. i от ЗОП_________________________________
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
□ Чл- 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_______________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________
IV.l) Наименование

Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на "МБАЛ"проф.др.Параскев Стоянов"АД в сградата на ул.Съйко Съев № 27, гр.Ловеч
IV. 2) Обект на поръчката
□Строителство
□Доставки

ЮУслуги_____________________________________________________________________
IV.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи,
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

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 ул.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., бр. 102 от
12.12.2014 г.,бр. 6 от 16.01.2018г.), както и отвеждане и пречистване на
отпадъчни води от ВиК оператор. Срок на изпълнение на обществената
поръчка: 36 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора 24.08.2020г.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
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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. Прогнозно количество
за периода на действие на договора - 97239 m 3.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
Да Q Не БД
околната среда ___________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)

техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
(брой)
показателите за оценка на офертите
(брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
(брой)
договорни условия)________________________________________ ________________
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка спроект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Да □ Не БЗ

IV.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка еразделена на обособени позиции
Да Ц Не БЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции. С Решение
№ РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и
благоустройството (Дв. бр. 7/2010 г.) са обявени обособените територии на
действие на В и К операторите, техния обхват и граници. За територията на
г р . Ловеч, съгласно т. 22 от Решението, е обособена територия на действие
на "В и К" АД гр.Ловеч. Съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на В
и К услугите се осъществява от комисия за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). Съгласно публикувания на интернет страницата на КЕВР - списък на
В и К операторите "В и К" АД гр.Ловеч е единствен В и К оператор за
територията . Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне
на предмета на поръчката на обособени позиции.
IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:__________ 2 9532 9.4 3__________ Валута:__________ BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:______Да

Г~1

Не 6 3

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________ BGN
Списък на останалите процедури скратко описание на техния предмет:

УНП: 076al 16c-1425-4dec-a!94-cfa8de4098e7
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РАЗДЕЛ V; МОТИВИ___________________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

На основание чл. 18, ал. 1, т. 8 във вр. с чл. 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. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.)
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., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.),
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 РД-02-14-2234 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.Ловеч, което е основание да бъде проведена процедура на договаряне без
предварително обявление по чл. 79, а л . 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 чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на В и К
услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР. „В и К"АД гр.Ловеч е включен в публикувания на интернет страницата
на КЕВР списък на В и К оператори с данни за: Утвърдени цени на ВиК
услуги и решения на КЕВР, Ц-37/23.12.2019г.,01.01.2020г,
https://www.dker.bg/uploads/2019/prices/prices-vik-01jап2020.pdf .
Предвид горното, за обезпечаването на необходимостта от доставка на
питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нуждите на
МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч, следва да бъде сключен договор
за 36 месеца с дружеството притежаващо изключителни права, придобити по
силата на административен акт, за водоснабдяване и канализация на
територията на гр. Ловеч, "В и К" АД гр.Ловеч, ЕИК 110549443, със
седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.Райна Княгина № 1А. Съгласно
чл. 65, ал. 2 от ППЗОП договора за обществената поръчка ще бъде сключен
след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне
без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл. 65, ал.1 от ППЗОП, покана за участие по смисъла на
чл.64, ал.2 и ал.З от ППЗОП възложителя няма да изпраща. На основание
чл.79, ал.1, т.З, буква "в" от ЗОП и подробно описаните в предходната
точка мотиви се преминава към директно сключване на договор с "В и К" АД,
ЕИК 110549443, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.Райна
Княгиня № 1А.
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V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата
дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________ ________ -________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________ Валута:__________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ_______________________________________
(^обявлението за оповестяване откриването на процедура
Ппоканата за участие
П д о к ум ен та ц и я та ____ _____________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.i) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УП.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadminScpc.Ьд

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на
възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Настоящото
Решението се обжалва пред КЗК в 10 - дневен срок от публикуването,
съгласно чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
11/06/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
V in .i) Трите имена: (Подпис)

чл.37 от ЗОП, чл.2

д-р.Румяна Петрова Нановска ЗЗЛД

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на МБАЛ про

УНП: 076al 16c-1425-4dec-al94-cfa8de4098e7

янов АД Ловеч
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