29 Октомври 2014 г.

00073-2014-0045
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Велико Търново:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД 24-69 от 28.10.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Община Велико Търново, пл."Майка България" № 2, За: Теодора Минкова; Николина
Христова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, Email: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251
Място/места за контакт: Община Велико Търново, стая 318, 321
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg/.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/203/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
"Почистване и извозване на начупени дървета в следствие на обилен снеговалеж на 25
октомври 2014 г. на територията на град Велико Търново".
ІV.2)
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ІV.2)

Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Налице е необходимост от откриване на обществена поръчка чрез процедура на
договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП, поради следните мотиви: В
резултат от обилните валежи от мокър и тежък сняг на 25 октомври 2014 г. са начупени
клоните на дърветата на територията на град Велико Търново. Някои от тях са върху
кабели на електропреносната мрежа. Съществува риск от падане на клони и цели дървета,
с което се създава опасност за живота и здравето на хората, както и от прекъсване на
електроенергията. Извършени са огледи на районите с начупени и паднали дървета в град
Велико Търново и са определени приоритетно дейностите по почистването им – рязане на
дървета и транспортирането им. Определените дейности следва да се считат като
основание за незабавно изпълнение поради риск да бъдат нанесени нови материални щети
за населението. Предвид горното, считаме, че са налице изключителни обстоятелства по
смисъла на &1, т.8 от ДР на ЗОП. "Изключителни обстоятелства" са обстоятелства,
предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария
или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на
хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат
нормалното

изпълнение

на

нормативно

установени

дейности

на

възложителя.

Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната
сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени
територии, зони и обекти и за обществения ред. С оглед описаните обстоятелства,
предизвикани от непредвидими събития, които непосредственно застрашават живота и
здравето на хората или околната среда, както и предвид последвалото възникване на
опасност за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и
за обществения ред, е налице хипотезата на чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП - възникнала
необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на
изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при
спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на
процедура на договаряне с обявление. В тази връзка е необходимо провеждане на
процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП
1. ЕТ "НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА", ЕИК: 814211360 гр. Велико Търново,
ул.”Моско Москов” № 17, ет. 2, ап. 3; 2. „ПЪТСТРОЙ-2001" ООД, ЕИК: 104544573 гр.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=630838&newver=2&PHPSESSID=32ba2887d8401eec588122cc00d3c402&header...

29 Октомври 2014 г.

Велико Търново, ул.”Освобождение” № 33, А; 3. ЕТ " АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР
АЛЕКСАНДРОВ ", ЕИК:814172306 гр. Велико Търново, ул.”Проф. Илия Янулов” № 3, вх.
Б, ет. 5, ап. 10 4. "ДАРИ ЛЕС" ЕООД, ЕИК: 200761274 гр. Велико Търново, ул.
"Магистрална" № 10, ет.2, ап.11; 5. "ТИТАН АС" ЕООД, ЕИК: 121317720 гр. София, бул.
"България" 111, Ембаси Суитс, сграда А, ет.3
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
поканата за обществена поръчка
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) 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: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Прогнозна стойност на поръчката - 50000 (петдесет хиляди) лева без ДДС.
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
28.10.2014 г.
Възложител
Трите имена: Инж. Даниел Димитров Панов
Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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