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00087-2019-0049
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения
Решение номер СОА19-РД93-75 от дата 21.05.2019 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327
BG411, Столична община, ул. Московска 33, За: Станислава Цветкова, България 1000,
София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.
I.2) Вид на възложителя
Регионален или местен орган
I.3) Основна дейност
Обществени услуги
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект
„Обновяване на зони и подобекти от парк „Дружба“– етап I“.
IV.2) Обект на поръчката
www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=912911&newver=2&PHPSESSID=04e5bcb25bfc2105d584f1d6e7a782fc&header=&header=print 1/3
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Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото - разположен в район „Искър“, в
кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и
езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско
шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана.
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
Настоящата обществена поръчка не включва обособени позиции. Дейностите, включени в
обхвата на поръчката се отнасят за един обект и са взаимосвързани помежду си.
Разделянето на обществената поръчка на две обособени позиции – проектиране и
строителство е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя.
Провеждането на подобен вид поръчки с идентичен предмет е изрично предвидено в Закона
за обществените поръчки като възможност за съвместяването и на проектирането и на
строителството в една процедура. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще
доведе до различно начало на изпълнението на двете поръчки по двете обособени позиции,
а оттам и до разминаване и необсновано отлагане на изпълнението на сторителството.
Дейностите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и в обем,
позволяващ изпълнението им от един изпълнител. Дейностите по строителството и
съответно техническото предложение за изпълнението им са в пряка зависимост от
проектирането и предвидените при изготвянето на техническия проект решения. При
възлагане на обществената поръчка на един Изпълнител за изготвяне на проект и
изпълнение на строителството, проектното предложение което ще изпълни проектантския
екип на Изпълнителя, ще бъде максимално съобразено с техническия му капацитет и
ресурс необходим за изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на
възложителя, което ще допринесе и до повишаване на качеството и завършването в срок на
строителството. В настоящия случай, за възложителя не само не са налице предпоставки,
налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило
както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението
на договора в последствие, и е технически и икономически неоправдано. Неразделянето на
обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на
участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на
равнопоставеност

и

недопускане

на

дискриминация,

свободна

конкуренция,

пропорционалност, публичност и прозрачност.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
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Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при
разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се
постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се
възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и
защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни
условия и прозрачност при провеждането й.
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
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
22.05.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Йоана Владимирова Христова
VIII.2) Длъжност
Заместник-кмет на Столична община, възложител съгласно заповед № СОА18-РД091409/06.12.2018г. на Кмета на Столична община
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