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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД 24-23 от 26.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова,  Русанка

Александрова,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.: 062 619229;  062 619231, E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

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/334.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

Вид на процедурата

Договаряне без обявление

ІI.1)

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

Строителство

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/наІV.1)
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V: МОТИВИ

конкурса за проект

„Извършване  на  допълнително  възникнали  вследствие  промяна  на  инвестиционния

проект по реда на чл. 154 от ЗУТ строително-ремонтни дейности на обект: „Комплексен

онкологичен  център  -Велико  Търново  -  преустройство  на  съществуващи  сгради  и

изграждане  на  пристройка  за  отделение  за  високоенергийна  лъчетерапия  и  топла

комуникационна връзка".

Зелена обществена поръчкаІV.2)

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за

насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)

Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура

Община  Велико  Търново  има  сключен  договор  с  „ТЕРА”  ООД.  Договорът  е  от  дата

21.02.2013г.  и  е  с  предмет:  "Извършване  на  строително-ремонтни  дейности  на  обект

"Комплексен онкологичен  център - Велико Търново - преустройство на  съществуващи

сгради  и  изграждане  на  пристройка  за  отделение  за  високоенергийна  лъчетерапия  и

топла комуникационна връзка". Към днешна дата договорът не е изпълнен в пълен обем,

като срокът за изпълнение е спиран заради необходимостта от изчакване на доставката

на  оборудването  за  лъчетерапия по  процедура  с  уникален  №  в РОП 00073-2013-0032.

Вида  на  оборудването  за  лъчетерапия  и  характеристиките  му  се  отразяват  на

изискванията към строително- монтажните работи. Към настоящия момент е извършена

промяна  по  чл.154 от ЗУТ  на  инвестиционния  проект изразяваща  се  в  изменение  на

конфигурацията  на  процедурните,  командните,  техническите  и  други  технологични

помещения, за да се приведат в съответствие с изискванията, налагащи се от доставката

и  монтажа  на  високоенергийната  лъчетерапевтична  и  диагностична  апаратура.

Предвидена  е  система  от канали,  шахти,  шлицове,  тръбни  трасета,  нови  ОВК,  ВиК  и

газови  захранващи  системи,  без  които  е  невъзможно  функционирането  на

високотехнологичното  оборудване.  Наред  с  това  са  предвидени  и  възможности  за

геометрично позициониране на предстоящите за доставка, заедно с линейния ускорител

и СТ-симулатора няколко десетки силно- и слаботокови компоненти, които се монтират

в няколко помещения и следва да са в непрекъсната технологична и софтуерна връзка с

високотехнологичното  оборудване,  с  работните  станции  и  компютърната  система  от

съществуващи  и  предстоящи  за  изграждане  модули.  Изменението  на  инвестиционния

проект е  по следните  части: „Архитектурна“, „Конструктивна“, „ОВК“, „Медицинска

технология“,  „Медицински  газове“,  „Енергийна  ефективност“,  „Електро  –  силни

токове“, „Електро – слаби токове“, „ВиК“ и „Лъчезащита“. Горепосоченото изменение

се налага от специфичните изисквания във функционално и инсталационно отношение

V.1)
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VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

на  избраната  за  доставка  лъчетерапевтична  апаратура  към  сградата,  в  която  се

предвижда  нейното  инсталиране.  Същото  се  явява  непредвидено  обстоятелство  към

момента  на  сключване  на  договора  за  СМР.  Освен  това  е  разработен  и  машинно-

технологичен  проект  за  монтаж  на  линеен  ускорител  по  части,  съответно:

„Архитектурна“,  „Конструктивна“,  „ВиК“,  „ОВК“,  „Медицински  газове“,  „Електро  -

силни  токове“  и  „Електро-слаби  токове“.  При  извършените  промени  на  техническия

проект съгл.  чл.  154 от ЗУТ са  взети  предвид изискванията,  стоящи  пред дейностите,

водещи до облъчване с йонизиращи лъчения, като същите следва да бъдат предварително

обосновани  от  гледна  точка  на  техните  икономически,  социални  и  други  ползи,  при

което  ползата  да  е  по-голяма  от  вредата  за  здравето  на  човека,  което  те  могат  да

причинят.  Отчетен  е  и  фактът,  че  при  всички  приложения  на  индивидуалните

йонизиращи  лъчения индивидуалните  дози на  облъчване, броят на  облъчените  лица  и

вероятността  за  облъчване, трябва  да  се  поддържат на  възможно най-ниско  и  разумно

постижимо  ниво  под  определените  в  Наредбата  за  основни  норми  за  радиационна

защита  граници  на  дозите,  при  отчитане  на  т.нар.  принцип  ALARA  /As  Low  As

Reasonably  Achievable/.  Предвид  факта,  че  са  възникнали  допълнителни  работи,  без

изпълнението  на  които  не  може  да  се  завърши  строителството  и  същите  са  крайно

необходими за приключването на обекта, с финансиращия орган е подписан анекс към

ДБФП от дата 17.06.2015г., с който се увеличава стойността по проекта. Финансирането

е  с  оглед да  се  обезпечи реализирането  на  видове  СМР, които не  могат технически и

икономически да се разделят от предмета на основния договор. Същите са съществено

необходими  за  изпълнението  на  поръчката,  защото  се  налага  съобразяване  на

изискванията  към  СМР  към  характеристиките  на  оборудването  за  лъчетерапия.

Подробни  аргументи  са  изложени  в  писмо  до  АОП  и  в  писмени  доказателства,

приложени към него.

Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без

обявление по реда на ЗОП

„ТЕРА”ООД,  със  седалище  и  адрес  на  управление:  град  Велико  Търново,  ул.

„Магистрална”,  №  31А,  телефон/факс:  062/62  81  15,  e-  mail:  tera.vt@abv.bg,  ЕИК:

104666869,  представлявано  от  Лъчезар  Петков  Петков  и  Дияна  Стефанова  Станчева-

Петкова, заедно и поотделно, в качеството им на управители

V.2)

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена

поръчка или конкурс за проект, която е:

V.3)

Открита с решение №: 24-52 от 24.09.2012 г. 

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

поканата за обществена поръчка

Орган, който отговаря за процедурите по обжалванеVII.1)
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VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

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..

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.2)

26.06.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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