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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения

Решение номер: 366   От дата: 16/09/2019 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00850
Поделение: ________
Изходящ номер: 33 00- 1286 от дата 16/09/2019
Коментар на възложителя:
Решение за откриване на процедура "публично състезание"  с предмет: 
Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 
изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ 
„Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул. България №10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр.Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев 00359 95272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg 00359 95272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.varshets.bg/index.php?
option=municipality&range1=buyerprofileopsled40

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
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Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места за  
отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
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Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП  
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

ІV.1) Наименование
Консултантски услуги за осъществяване на независим строителен надзор при 
изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ 
„Слънце“ – гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) 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.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим 
изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в 
упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране 
законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване 
ползването на обекта. 
Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички 
видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в 
съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като 
лице, упражняващо строителен надзор на строеж: •Участва в съставяне на 
протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен 
проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;
•Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и 
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определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила 
разрешение за строеж. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този 
протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок 
от заверката уведомява писмено общината и специализираните контролни 
органи за заверената заповедна книга;
•Изготвя и извежда заповедна книга за обекта и я предава на изпълнителя 
на строителството;
•Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се 
съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен 
да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието 
на което е съставен документът.
•Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички 
необходими документи, искания, заявления и др. документи пред 
компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без 
прекъсване;
•Да изготви и представи на Възложителя технически паспорт за обекта и 
Окончателен доклад за обекта по смисъла на Чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, 
изготвени в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на  
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  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:
Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ 
№BG06RDNP001-7.004-0014-C01 от 14.05.2019г., процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване 
и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 
значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана 
чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г.

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка, с оглед 
ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени 
резултати, не са включени обособени позиции. Основание за това си 
решение, Възложителят намира в характеристиките и особеностите на 
подлежащата на изпълнение услуга - строителен надзор при изпълнение на 
СМР на един общ обект „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ 
– гр. Вършец“ и разделянето й е, както неефективно, така и 
нецелесъобразно, предвид, че ще доведе до невъзможност за качествено 
изпълнение на поръчката. 
Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една 
обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение 
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дейности са систематично, икономически и технически неделими. Дейностите, 
свързани с упражняването на строителния надзор се явяват взаимосвързани, 
тъй като в своята цялост съставляват предмет на този вид услуга и за 
качественото им изпълнение е необходимо да бъдат изпълнявани комплексно 
от един изпълнител. Така обоснованите аргументи, безусловно сочат, че 
обществената поръчка следва да бъде осъществена от един Изпълнител и не е 
целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15400 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно направените предварителни разчети на бюджета, необходим за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка и 
средствата, одобрени и отпуснати на община Вършец по Административен 
договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG06RDNP001-7.004
-0014-C01 от 14.05.2019г., сключен между община Вършец и ДФЗ и съобразно 
проведените пазарни конслутации за изчисляване на прогнозната стойност на 
обществената поръчка съобразно пазарната стойност на предстоящите за 
възлагане дейности: общата прогнозна стойност на поръчката е: 15 400 лв. 
без ДДС. Взета е предвид прогнозната стойност на настоящата поръчка и 
прогнозните стойности на поръчките със сходен предмет, които са известни 
на възложителя към датата на обявяване на настоящата обществена поръка, и 
които попадат в праговете на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП. Взет е предвид 
факта, че естеството на дейността позволява достатъчно точно да се 
определят техническите спецификации. Не са налице условия за възлагане на 
обществената поръчка по реда на открита процедура, ограничена процедура, 
състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог, партньорство за 
иновации, договаряне без предварително обявление, конкурс за проект или 
пряко договаряне. С оглед на обстоятелството, че при предвидената в ЗОП 
процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да 
подадат оферти за участие и с цел гарантиране в най-голяма степен 
публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато 
несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, настоящата обществена 
поръчка се възлага чрез  ,,публично състезание“. Едновременно с 
посоченото, както и с цел да се осигури максимална публичност, 
респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, 
настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид 
процедура, основно с цел да се защити обществения интерес, посредством 
осъществяване на контрол върху разходването на публичните средства от 
бюджета, както и да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни 
условия и прозрачност при участие в 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)
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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
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.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
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (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 подаде всяко лице от кръга на посочените в 
чл.198 от ЗОП, в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 
197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и 
до кмета на община Вършец.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16/09/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
инж. Иван Михайлов Лазаров

VIII.2) Длъжност:
Кмет на община Вършец

УНП: 23851e57-4b4d-42ba-bb32-99369e431d6b 6


