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I. II. IV.

BG-Момчилград: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

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

България 6800, 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/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„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-

II.1.1)
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Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

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.

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или

услугата

Строителство

Тип строителство: Проектиране и изпълнение  

Място на изпълнение: път KRZ 1373 / І-5, Момчилград - Подкова/ Каменец - Птичар,

община Момчилград

Код NUTS: BG425

II.1.2)

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

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

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

Момчилград”, включващ следните дейности: 1.1. Изготвяне на инвестиционен

проект във фаза технически проект, съгласно техническите спецификации към

документацията за възлагане на обществена поръчка и съгласно Наредба №  4 за

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 1.2. Изпълнение на

Строително-монтажни работи /СМР/ по реализиране на строителството на обекта в

съответствие със: • техническата спецификация към документацията за възлагане на

обществена поръчка; • Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включващо

всички видове дейности, които ще се изпълняват; • Инвестиционният проект по т.

1.1. по-горе и приложените към него остойностени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количествено-стойностни сметки. 1.3. Упражняване на авторски

надзор по време на реализацията на обекта. 1.5. Изпълнение на непредвидени СМР,

чиято допустимост и необходимост се обосновава, доказва и приема, съгласно

действащите строителни норми, изискванията и условията на този договор.

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на договора/итеII.2)

Обща стойност на договора/итеІІ.2.1)

Стойност

533891.08 BGN без ДДС
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РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № У - РД - 36- 17 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Инженеринг по

отстраняване на аварийна ситуация на обект: Свлачище /втори участък/ на път KRZ
1373 / І-5, Момчилград - Подкова/ Каменец - Птичар, община Момчилград”

Дата на сключване договора
23.03.2015 г. 

Дата на решението за възлагане на поръчката
09.03.2015 г. 

Брой на получените оферти

1

Крайна обща стойност на договора
Стойност 533891.08 BGN без ДДС

В Брой месеци 2

При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.1)

Използван е електронен търг

НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ

ІV.3.2)

V.1)

V.1.1)

V.2)

Наименование и адрес на изпълнителя

БОНДИС ООД, ЕИК 130991159, ж.к. ВИТОША, ул. ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ

No 11, България 1700, гр. София, Тел.: 0888 555812, Факс: 02 8685377

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)

V.5)

Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове

на ЕС

НЕ

VI.1)

Процедури по обжалванеVI.3)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

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

VI.3.1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

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

Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.03.2015 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали

обединения - и за членовете на обединението

"БОНДИС" ООД гр. София 1700, район р-н Студентски, ж.к. ВИТОША, ул. ПРОФ.

ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ No 11

VI.5)

Информация за сключен договор

Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя

обстоятелства.

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.

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
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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: 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.


