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BG-Пловдив:
Решение за откриване на процедура

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

Решение номер 1 от дата 09.03.2018

г.

І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК):
115006679
BG421, Свободна зона - Пловдив АД, район Северен, ул. Васил Левски 242А, За:
Анелия Георгиева, България 4003, Пловдив, Тел.: 0888 696876; 032 906238,
E-mail: anelia.zh.georgieva@gmail.com, Факс: 000000 0000000
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://freezone.bg/index.php.
Адрес на профила на купувача (URL):
https://freezone.bg/index.php/profil/protzeduri-po-zop.

I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Икономическа и финансова дейност

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и
сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание

IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка
IV.1) Наименование
“Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни
работи - СМР/СРР) на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две
складови клетки, представляващи Първи етап от изграждане на разширение на
складова база“
IV.2) Обект на поръчката

Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Поетапно изграждане на редови складови помещения под формата на буква П,
заграждащи вътрешен двор, където да маневрират камионите. Складовете ще се
обслужват от дебаркадер (монолитна платформа) към двора, по цялата им
дължина. Дворът ще бъде понижен, за да се улесни товаренето на камионите от
платформата. Предвижда се изграждането на едноетажна сграда от стоманена
конструкция и разделена на отделни еднопространствени помещения с
минимална светла височина 6,0м. По изискване на Наредба Із–1971 са
предвидени три брандмауера, които разделят сградата на зони не по-големи от
600 м. Евакуационните изходи са съобразени с противопожарните норми.
Всички преградни стени и врати са съобразени с противопожарните изисквания.
Покривът е двускатен, предвиден с покривни сандвич панели с дебелина 120мм.
В ниските си части покривът завършва с улуци монтирани плътно по фасадата
(без стрехи).
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 е неделима по своята същност, предвид
обстоятелството, че предметът на същата е неделим и всяка една дейност от
предмета е свързана с останалите, които са необходими за изпълнение на
строителството. Съществува риск при разделянето на поръчката на обособени

позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и/или да се
оскъпи. С оглед на последното е невъзможно и нецелесъобрано разделянето на
обществената поръчка на обособени позиции.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с
няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за
провеждане поръчка за строителство е на стойност между 270 000,00 лв. и 5
000000,00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл.
18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната
стойност на обществената поръчка е в размер на 2 000 000 (два милиона) лева
без ДДС, а на Възложителят не са известни към момента на стартиране на
действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със
сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл.
20, ал. 1, т. 12 и 13,от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията
за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне,
безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде
възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.
Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при
разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална
публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя
условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид
процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като
се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при
провеждане .
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.1) Допълнителна информация
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от
стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се
предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3.
Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на Изпълнителя, а ползващото се лице (Възложителя)
не е обвързано с Общите условия на застраховката Гаранцията по т. 1 или 2
може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между
Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на
платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка Банка :
„ИНВЕСТБАНК „ АД BIC: IORTBGSF IBAN: BG68IORT73751000096200
Титуляр: „СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОВДИВ“ АД В платежното нареждане
задължително следва да бъде посочена обществената поръчка, за която се
отнася гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде
банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и
изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение,
без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при
него. Гаранция за обезпечаване на добро изпълнение на договора в
гаранционния период – условия, размер и начин на плащане: Гаранцията за
обезпечаване на добро изпълнение на договора в гаранционния период е в
размер на 1 % (един процент) от установената окончателна обща стойност на
изпълнените СМР/СРР по Договора, без ДДС. Гаранциите се предоставят в една
от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. Застраховка в полза

на Възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, а ползващото се лице (Възложителя) не е
обвързано с Общите условия на застраховката Гаранцията по т.1 или т.2 може
да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата за обезпечаване на
добро изпълнение на договора в гаранционния период, като при внесена
Гаранция по предходния точка, може да поиска Възложителя да прихване
дължимата сума. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е
юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по
банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр
на застраховката.
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
Срокът за подадване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл.197 от
ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото
решение
09.03.2018 г.

VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Едвард Лабуза
VIII.2) Длъжност

изп. директор на “Свободна зона – Пловдив” АД

