
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Екология

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
125

Изходящ номер
Р - 556

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер
000670659

Пощенски адрес
ж.к. ДЪРВЕНИЦА

Град
гр.София

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Пощенски код
1700

Държава
България

Лице за контакт
Борислав Миланов Крушкин

Телефон
+359 28060433

Електронна поща
asd@mgu.bg

Основен адрес (URL)
www.mgu.bg

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18345



I.2) Вид на възложителя

Друг тип:
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

I.3) Основна дейност

Образование

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка
3

буква
в

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски“

IV.2) Основен CPV код

41110000

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) 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.
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите, стопанисвани от Минно-геоложки
университет „Св. Иван Рилски“



IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не

IV.6) 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
Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, тъй като за извършване на доставка на ВиК
услуги за нуждите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ следва да се сключват договори с
дружество, притежаващо лицензия за доставка на ВиК услуги на територията на гр. София. Всички обекти, за
които е необходимо да бъде осигурена доставката на ВиК услуги са на територията на гр. София, за която
територия поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически оператор, на когото по закон са
предоставени изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, а именно „Софийска
вода“ АД. Изложените обстоятелства водят до невъзможност за разделяне на предмета на поръчката на
обособени позиции.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
291200

Валута:
BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:
24

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)



(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
На основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката
може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите
могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. В тази връзка, според
параграф 2, т. 47 от ДР на ЗОП "специални или изключителни права" са права, предоставени от компетентен орган
по силата на който се запазва упражняването на секторни дейности за един или повече субекти, поради което
съществено се засяга възможността на други субекти да извършват тази дейност. В случая на основание чл. 193
от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация,
предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването,
поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че
в границите на една обособена територия, само един ВиК оператор, може да осъществява дейностите по ал. 1. В
т. 43 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр.7/2010 г.) на Mинистъра на регионалното развитие и
благоустройство е обявена обособена територия на действие на В и К оператора „Софийска вода” АД, с обхват
на територията на София град. „Софийска вода” АД е единствен В и К оператор на територията на община София,
в чийто обхват попадат обектите на МГУ „Свети Иван Рилски“.
На интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране е публикуван списък на В и К операторите
с утвърдени към 31.12.2015 г. цени за предоставяне на В и К услуги – т. 43 /http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-
31dec2015.pdf/. Дружеството притежава 25-годишен договор за концесия. С оглед на изложеното, са налице
всички законови предпоставки за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление на
основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП. Съгласно чл. 65, ал.2 от ППЗОП, договорът за обществената поръчка ще
бъде сключен след влизане в сила на решението за откриване на процедурата.

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)

На основание чл. 65, ал.1 от ППЗОП, няма да се прилагат разпоредбите на чл. 64, ал.2 и ал. 3 от ППЗОП и показа за
участие няма да се изпраща. На основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП ще се сключи договор със „Софийска
вода“ ЕАД, ЕИК 130175000, с предмет: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на води за сградите,
стопанисвани от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Договорът ще бъде сключен съобразно
приложимите нормативни актове в областта на водоснабдяването и съответните Общи условия за продажба на
ВиК услуги от „Софийска вода“ АД на потребители в гр. София.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

При подписване на договора, изпълнителят следва да изпълни изискванията на чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, като
представи документите по чл. 112, ал.1.т.2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.7 от
ЗОП.

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

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070



Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу настоящото решение може да подава пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 – дневен
срок от публикуване на решението за откриване на процедурата по договаряне без предварително обявление,
съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

инж. Борислав Крушкин

VIII.2) Длъжност:

Главен секретар


