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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602119-2019:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Строителни и монтажни работи
2019/S 245-602119

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни
програми и проекти и главен юрисконсулт“
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Телефон:  +359 72168712
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/22072

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Инсталация за предварително
третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен
отпадък, ра
Референтен номер: ОП 2019-7

II.1.2) Основен CPV код
45000000

mailto:kostinbrod.bg@gmail.com
http://www.kostinbrod.bg
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II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

II.1.4) Кратко описание:
В предмета на поръчката се включват 4 дейности:
Дейност 1 „Проектиране“.
Предвижда се проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено
събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен
отпадък с капацитет 5 078 т съобразно техническите спецификации.
Дейност 2 „Изпълнение на строително-монтажни работи“, включващи изграждане на:
1. инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т; и
2. компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т.
Дейност 3 „Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите доставка,
монтаж и пусково-наладъчни дейности на технологично оборудване на инсталация за предварително
третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен
отпадък; вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Разходите за обучение на персонала“.
Дейност 4 „Авторски надзор“.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
45213280
71200000
45000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:
Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ.
Костинброд, с размери 31 493 кв. м.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталациите съгласно разработен ПИП, избраната
технология и генплан, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г.
2. Извършване на СМР:
— част 1 — СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени
отпадъци.
— част 2 — СМР, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци.
3. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно
представеното прединвестиционно проучване.
4. Осъществяване на авторски надзор.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията
техническа спецификация.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изготвяне и предаване на работен проект — П1 / Тежест: 20 точки
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Критерий за качество - Име: Програма за управление на дейностите — П2 (по скала за оценки) / Тежест:
30 точки
Цена - Тежест: 50 точки

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
ДБФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 проект: проект: „Проект. и изграждане на комп. инсталации и
на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на терит. на РСУО Костинброд“

II.2.14) Допълнителна информация
В профила на купувача са публикувани техническата спецификация и документацията за обществената
поръчка, които съдържат цялата необходима информация, на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/22072.
В процедурата са подали оферти:
1. ДЗЗД „Зелено строителство — Костинброд“,
2. ДЗЗД „Костинброд ЕЕЕ 2019“,
3. ДЗЗД „Екоинженеринг Костинброд“.
Решението за прекратяване е получено. Няма Жалби пред КЗК.

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 155-381306

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

В хода на провеждане на посочената процедура комисията за разглеждане на получени оферти,
назначена със заповед № РД-05-505 от 17.9.2019 г., със свой доклад е констатирала допуснати

http://kostinbrod.bg/archives/22072
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381306-2019:TEXT:BG:HTML
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нарушения при откриването и провеждането на обществена поръчка, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, с оглед на което
възложителят е взел решение № РД-05-607/25.11.2019 г. за прекратяване на процедурата. Същото
е изпратено на кандидатите, подали оферти, и е публикувано в профила на купувача. Срокът за
обжалване е изтекъл на 9.12.2019 г., включително, поради което и в изпълнение на чл. 26, ал. 1, т. 2
от ЗОП изпраща за публикуване настоящото обявление, в което е отразено прекратяването, с мотиви,
подробно изложени в решението, което е неразделна част от административната преписка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.197, ал.2, във вр. с чл.196,ал.5, пр.2, във връзка с чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 10 дневен срок
от уведомлението за съответното действие.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при
община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Телефон:  +359 72168712
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/22072

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/12/2019
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