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BG-Момчилград:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Номер: РД - 19 - 42 от 30.01.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община Момчилград, ул. "26-ти декември" № 12, За: инж. Севдалин Огнянов,

Република България 8600, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg,

Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: гр. Момчилград, ул. "26-ти декември" № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri.

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.4 от ЗОП
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V: МОТИВИ

Строителство

Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/

на конкурса за проект

„Инженеринг по отстраняване на аварийна ситуация на обект: Свлачище /втори

участък/ на път KRZ 1373 / І-5, Момчилград - Подкова/ Каменец - Птичар, община

Момчилград”= Вследствие проливните дъждове през есенно - зимния сезон и тези от

01-02 декември 2015 г. възниква необходимост от спешни въстановителни работи за

следния обект: “Свлачище /втори участък/ на път KRZ 1373 Л - 5, Момчилград -

Подкова/ Каменец - Птичар, община Момчилград. Необходимо е да се извърши

проучване и изготвяне на технически проект, въз основа на който да се изпълнят

строително-монтажни работи по укрепителното съоръжение и отводнителните и

дренажни системи на свлачищната зона с цел укрепване, при което изпълнителят ще

упражнява и авторски надзор при реализация на обекта. Пълният обем и

изискванията към изпълнението на отделните видове дейности и строително-

монтажни работи е посочен детайлно в приложеното техническо задание към

настоящата покана. Необходимите строително-монтажни работи следва да бъдат

извършени по видове съгласно количествени сметки, неразделна част от

техническата спецификация, като обема и конкретното им изпълнение ще се

определят съобразно одобрения от Възложителя технически проект.

ІV.1)

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

Вследствие проливните дъждове през есенно - зимния сезон и тези от 01-02

декември 2015 г. възниква необходимост от спешни въстановителни работи за

следния обект: “Свлачище /втори участък/ на път KRZ 1373 Л - 5, Момчилград -

Подкова/ Каменец - Птичар, община Момчилград. Комисия, назначена със Заповед

№ РД — 19-74/14.02.2013 г. на Кмета на община Момчилград, е обходила засегнатия

обект и констатирала следното: От поройни дъждове са нарушени пътната отсечка,

на която има пропаднали земни маси асфалтова настилка. Образувано е свлачище с

дължина 57 м. и дълбочина над 4 метра, пътното платно е нарушено изцяло.

Затлачени са канавки и водостоци. Вследствие на образуваното свлачище е

прекъсната единствената пътна връзка за над 400 жители на кметство Птичар, с.

V.1)
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Каменец и махали от с.Горско Дюлево. Заради опасността при преминаване през

засегнатия участък е спряно извозването на учениците от с. Птичар за Момчилград.

Затруднено е и осигуряването на населението с хранителни продукти, както и

невъзможност за достигане до селото за специализираните коли на Бърза помощ и

Противопожарна безопасност при възникнала необходимост. Възникналото

свлачище е регистрирано в МРРБ, има и становище от „Геозащита” гр. Перник. Със

средства на Община Момчилград е възложено изготвянето на идеен проект за

укрепване на свлачището. На основание чл. 19, ал. 1 от Правилника на МКВП към

МС, oбщина Момчилград в качеството си на първостепенен разпоредител с

бюджетни средства и имайки предвид необходимостта за предоставяне на средства

за извършване на неотложни въстановителни работи за трайно въстановяване на

имоти общинска собственост, е изпратила искане за финансиране до

Междуведоствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски

съвет с изх. № 03-00-8/22.01.2015г. приложима хипотезата на чл. 90, ал.1, т. 4 от

Закона за обществените поръчки (ЗОП), мотивите за което са: І. НЕОБХОДИМОСТ

ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ ДЕЙСТВИЯ Конкретният път на който е

възникнал свлачищния процес е единствената пътна връзка за над 400 жители на

кметство Птичар, с. Каменец и махали от с.Горско Дюлево. Заради опасността при

преминаване през засегнатия участък е спряно извозването на учениците от с.

Птичар за Момчилград. Затруднено е и осигуряването на населението с хранителни

продукти, както и невъзможност за достигане до селото за специализираните коли на

Бърза помощ и Противопожарна безопасност при възникнала необходимост. Видно

от Докладна записка №9400-4940/03.12.2014г. на Кмета на с.Птичар е силно

затруднен достъпа на местните хора до здравеопазване, социални и битови услуги и

образование за местните деца. Създава се социално напрежение, като по

същественото е, че съществува реална опасност за живота и здравето на местното

население (значителна част от които стари и болни хора), в случай че при спешен

случай не бъде осигурен достъпа на медицински спешни екипи и коли. Поради

създалата се аварийна ситуация и съществения риск при преминаване през участъка е

спряно плановото извозване на ученици от посочените населени места, което

създава невъзможност за по-голямата част от тях да участват в учебния процес и

съответно сериозни трудности през текущата учена година. Ежедневното

преминаване на превозни средства през участъка е съпроводено от риск за ПТП

поради стеснения участък, пряка опасност от излизане от пътното платно вследствие

натрупани земни маси, кал, пясък и оттичане на води, поради нарушената пътна

асфалтова настилка и отводнителни съоръжения, пропадане на превозното средство

и хора в отворилата се свлачищна зона. Пряката опасност за живота и здравето на

местното население се потвърждава и от Сигнално писмо № 303000-137/22.01.2015г.

на РУ на МВР-Момчилград, с което на основание чл.57 ал.2 от ЗМВР общината е
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VI: ОДОБРЯВАМ

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

уведомена и предупредена да предприеме незабавни мерки по отстраняване на

възникналата авария, с оглед предотвратяване риска от ПТП при преминаване на

МПС и хора през пътния участък. ... продължава в раздел VІІІ.Друга информация.

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

обявление по реда на ЗОП

"БОНДИС" ООД ЕИК/ПИК 130991159 Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ,

област София (столица), община Столична гр. София 1700, район р-н Студентски,

ж.к. ВИТОША, ул. ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ No 11 телефон за контакт: + 359 888

555 812 телефон/факс: 02 868 53 77

V.2)

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

V.3)

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

поканата за обществена поръчка и документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.1)

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

Продължава от раздел V.1.) Мотиви за избор на процедура:... ІІ. ПРЕДПРИЕМАНЕТО

НА НЕОТЛОЖНИ ДЕЙСТВИЯ СА ПОРОДЕНИ ОТ НАСТЪПВАНЕ НА

ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО СМИСЪЛА НА § 1, Т. 8 ОТ ДР НА ЗОП.

Необходимите действия по отстраняване последиците от възникналата аварийна

ситуация се дължат на проливните дъждове и големия водосбор от придошлите

дъждовни води, поради което са създадени предпоставки за това разрушение и

образуване и активизиране на свлачището. Видно от официалните данни от

Месечния бюлетин на НИМХ през м.Декември 2014г. най-обилни са валежите през

периода 2-10.XII в Южна и Източна България, където са постигнати 24-часови

количества валеж между 10 и 50 mm, а на 4.XII в области Кърджали и Хасково – и до

80 mm. Регистрираните валежи за този период надхвърлят с 250-300% месечната

сума на валежите от климатичната норма за региона, които при полагане на

дължимата грижа няма как да бъдат предвидени от Община Момчилград. Резултатите

от тези обилни валежи и натрупване на придошли води непосредствено застрашават

mailto:cpcadmin@cpc.bg
javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
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живота и здравето на хората и могат съществено да затруднят или да нарушат

нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на Община

Момчилград, както и други държавни институции и органи. ІІІ. ЗА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ

СРОКОВЕТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ИЛИ ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗОП Негативните

последици от създалото се и активизирано свлачище, са факт и настъпили към

настоящия момент, но същите се развиват и увеличават в значителна степен ако не се

предприемат спешни мерки по отстраняване пропадането на пътя и възстановяване

на нормалните пътни условия в участъка. Съществува пряк риск за живота и здравето

на хората, който може да се прояви във всеки един момент от настъпването на

аварийната ситуация до нейното отстраняване, като следва да се отчете и

възможността това настъпване да е многократно поради естеството на проблема –

нарушена комуникация, затруднен достъп на превозни средства, постоянен риск от

ПТП при преминаване през участъка. Натрупаното социално напрежение към

момента е вследствие затрудняването на нормалния достъп на местното население

до здравеопазване, социални и битови услуги и образование за местните деца,

нормално снабдяване с хранителни продукти и т.н. Но същото може сериозно да

ескалира при възникване на спешна ситуация в района и евентуалната невъзможност

спешните екипи и специализираните средства да достигнат до засегнатите хора

(спешни медицински проблеми, пожар и други подобни). Освен от чисто хуманна

гледна точка, спешните действия се налагат и от обстоятелствата, че аварийната

ситуация е вследствие на активно свлачище, чийто процес не е преустановен, при

което липсата на спешни и адекватни мерки ще доведат до влошаване на ситуацията,

натрупване на допълнителни разходи по овладяването и увеличаване риска за

прекратяване на свлачищния процес. ІV. Считаме, че в конкретния случай са налице

всички кумулативно необходими предпоставки за прилагане на хипотезата,

предвидена в разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно: необходимост от

предприемане на неотложни действия; същите са породени от настъпване на

изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от ДР ЗОП; за преодоляване на

последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или

ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП. Така

описаните факти и обстоятелства се потвърждават в приложените документи: 1.

Констативни протоколи за извършен оглед на комисии - 2 бр. 2. Докладна записка от

Кмета на кметство Птичар 3. Сигнално писмо от РУ - на МВР 4. Техническа

експертиза и Заключение на техническата експертиза 5. Експертиза за възстановяване

на околната среда и Заключение от експертиза за възстановяване на околната среда 6.

Становище от инженер - геолог 7. Месечния бюлетин на НИМХ за м.Декември

2014г. 8. Снимков материал
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IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

30.01.2015 г. 

Трите имена: Акиф Мехмед Акиф

Длъжност: Кмет на община Момчилград


