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Партида: 00001

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: Pk@aop.ba, аор@аор.Ьа
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Q Проект на решение
ЕЗ Решение за публикуване
Г~1 осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20i7o6o9-ooooi-ooi7(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
дд/мм/гггг

Номер и дата на становището i-ви етап:
Решение номер: 1 От дата: 16/06/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: o o o o i
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-948 от дата 16/06/2017
Коментар на възложителя:

<

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,
обявена от Икономически университет - Варна с ред за възлагане чл.20,
ал.2, т.2 от ЗОП /публично състезание/ с. предмет: "Доставки на
строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет Варна".

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
£ 3 Публичен
[ 7 1 Секторен
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ—

Национален регистрационен номер:

БАРНА

000083619

Пощенски адрес:

бул.Княз Борис I №7 7
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ВАРНА

BG331

9002

BG

Лице за контакт:

Телефон:

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

0882 164755

Електронна поща:

Факс:

konkursi0ue-varna.bg

052 643365

4

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=20762
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Г~]Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Q Национал на агенция/служба
□Регионален или местен орган
П Регионална или местна агенция/служба
1.3 ) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□О бщ ествени услуги
П Отбрана

УНП. 7fl2c) 3b-0d7a-4940-b349-779cd9e4602d

ЬОПубличноправна организация

□Е вропей ска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:

| 1 Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
ПСоциална закрила

Партида: 00001

□ О бщ ествен ред и сигурност
□ О к о л н а среда
□И кономически и финансови дейности
□Здравеопазване
1.4 ) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Г а з и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
ПТранспортни услуги
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□ О тд и х , култура и вероизповедание
[^Образование
I [Друга дейност:

□П ощ енски услуги
□ Експлоатация на географска област
□ Д р у г а дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
□ з а сключване на рамково споразумение
I [за създаване на динамична система за покупки
□ к о н кур с за проект
Г~1 Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да □ НеЮ

II л ) Вид на процедурата_________________
(попълва се от публичен възложител)
□ О тк р и та процедура
□О граничена процедура
□ Състезателна процедура с договаряне
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Д оговаряне без предварително обявяване
□ К он к ур с за проект
ЮПублично състезание
□ П р я к о договаряне________________________
(попълва се от секторен възложител)
□ О тк р и та процедура
□О граничена процедура
□Д оговаряне с предварителна покана за участие
□Състезателен диалог
□П артньорство за иновации
□Д оговаряне без предварителна покана за участие.
□ К он к ур с за проект
□ П ублично състезание
П Пряко договаряне________________________
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□О граничена процедура
□Д оговаряне с публикуване на обявление за поръчка
□Състезателен диалог
П Договяряне без публикуване на обявление за поръчка_________ ■

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______ ____
(попълва се от публичен възложител)
□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал- 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2 , т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр, с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . i8, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
^ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л , 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______ _____ _________ _1_______
(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП_____________ _________

УНП: 7fl2cl3b-0d7a-4940-b349-779cd9e4602d
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□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
□Чл.
| |Чл.

138, ал. 1 във вр. счл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
182, ал. 1 във вр. счл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
141, ал. 1 от ЗОП
142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от З О П ________________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
Г~1Ч л -164, ал. 1, т. [...] от ЗОП_______________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

____________________ _______________

IVл) Наименование

Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически
университет - Варна.
IV. 2) Обект на поръчката
П Строителство
ЕЗ Доставки

ПУслуги /_______________________________ :_______________________________
IV. 3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

«

Доставки, осъществявани чрез покупка на строителни материали и изделия
за нуждите на Икономически университет - Варна по цени съгласно
предложени ценови параметри и ценова листа за съответната
година /2017г. и 2018г./ с включена отстъпка, съгласно предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
Да □ Не К 1
на околната среда_______________ _________________________________ _________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор

■
-

( б р ой )

показателите за оценка на офертите

( б р ой )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)_____ ______ ______________________________

. .....

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

(б р о й )
......................
Да □

Не

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да □ Не ЕЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Ч л . 1 7 8 , а л . 5 о т ЗОП
IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: _________ 1

9 0 0 0 0 _____________ Валута:_______

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да □

BGN
Не 53

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:______ _________________ _______ Валута:__________ BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Прогнозната стойност на процедурата попада в обхвата на чл.20, ал.2,
т.2 от ЗОП и Възложителят прилага процедурите по чл. 18, ал.1, т. 12 на
ЗОП. По този начин се гарантира публичността при възлагане на
настоящата обществена поръчка, респ. прозрачността при разходването на
финансовите средства .____________ __________ ____
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V»3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ____ ___ от дата________ дд/мм/гггг ,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-_______________’
__(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:______________________________ Валута:__________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ______ _____ _
^обявлението за оповестяване откриването на процедура
□ п окан ата за участие
^документацията_________________________ ■ •

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. l) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII. 2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита н^ конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № II
Град

Пощенскйкод

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.срс.bg
VII. 3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото решение за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка, обявена от Икономически университет - Варна, подлежи на_______
УНП: 7fl 2с i 3b-0d7a-49-«-b34Q-77Qcd9e4602d

Партида: OOOOl
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обжалване пред КЗК, относно неговата законосъобразност, включително за
наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг
документ, свързани с процедурата от всяко заинтересовано лице в
10 /десет/ дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.____________

«

»»

VH.4) Дата на изпращане на настоящото решение
16/06/2017 дд/мм/гпт

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VXn.i) Трите имена: (Подпис)

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов /Упълномощен, съгласно
ЗОП на основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015 г
1478/01.06.2016г./.
________
УШ .2) Длъжност:

Зам.-ректор "Финанси и материална база"

ал.1 от
ед № РД 14-

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИН ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I

«
%

*
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