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Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

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

Решение номер СОА19-РД93-158 от дата 13.09.2019 г. 

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000696327
BG411, Столична община, ул. Московска № 33, За: Добрина Йорданова, България 1000,
София, Тел.: 02 9377366, E-mail: d.vasileva@sofia.bg, Факс: 02 9377324
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile.

I.1)

Вид на възложителя
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
Вид на процедурата
Открита процедура

ІI.1)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

НаименованиеIV.1)

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=933308&newver=2&PHPSESSID=31038a452c7120692fbc90096a575d66&header=&header=print
mailto:d.vasileva@sofia.bg


Инженеринг проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към
ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“
Обект на поръчката
Строителство

IV.2)

Описание на предмета на поръчката
Обхватът на работа на Изпълнителят трябва да включва всички необходими елементи, така
че да осигури правилното реализиране на проекта за оптимизация и пускане в експлоатация
на обновената ПСОВ, обучението на персонала за контрол и управление на работата на
ПСОВ. В обхвата на Дейностите, предмет на поръчката, се включва: Изготвяне на Работен
проект за всички необходими проекти по всички части: технологична, архитектурна,
конструктивна, електро силнотокова, КиП и Автоматизация (SCADA), отопление и
вентилация, водоснабдяване и канализация, геодезия и вертикална планировка, пътища и
т.н. в обхват и съдържание съгласно действуващото в момента българско законодателство
(Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти),
както и всички нестроителни предварителни дейности; Получаване на всички необходими
становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение
за строеж; Строителство и монтаж на всички съоръжения на пречиствателната станция
осигуряващи предлаганата схема на пречистване на водите за достигане параметрите
фиксирани в разрешителното за заустване и тръжните документи; Съоръженията трябва да
са с капацитет над 2000 еквивалент жители. Строителство на всички други съпътстващи
сгради и съоръжения осигуряващо правилното функциониране на пречиствателната
станция; Ремонтно-възстановителни работи; Изпитания и документация за предаване на
обекта съгласно действащото в момента българско законодателство; Обучение на
персонала, надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ; Въвеждане
на обекта в експлоатация с протокол образец 16; Осъществяване на авторски надзор -
технически решения, доработки на проекта, контрол и съдействие при въвеждане на обекта
в експлоатация. Основна цел на проекта е оптимизиране на пречиствателния процес и
недопускане на заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника, както и в
по-общ план - постигане на изискванията, заложени в комплексното разрешително.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
ДА

ІV.4)

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:
1
Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Разделяне на обособени позицииIV.6)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции



V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

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 ЗОП
като възможност за съвместяването на проектирането и строителството в една процедура.
Дейностите, предмет на поръчката са взаимно свързани по своята същност и в обем,
позволяващ изпълнението им от един изпълнител. Дейностите по строителство 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 работен проект и изпълнението
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.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 1097040 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

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.2)

Подаване на жалбиVII.3)
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
Дата на изпращане на настоящото решениеVII.4)

mailto:cpcadmin@cpc.bg


VIII: Възложител

13.09.2019 г. 

Трите имена
Йоана Владимирова Христова

VIII.1)

Длъжност
Заместник Кмета на Столична Община, упълномощена съгласно заповед № СОA18-РД09-
1409/06.12.2018г.

VIII.2)


