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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20200326-04077-0010(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________

________ дд/мм/гггг

Решение номер: 029 От дата: 01/04/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 04077
Поделение: ________
Изходящ номер: 29 от дата 01/04/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД

201618489

Пощенски адрес:

КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

БУРГАС

BG341

8000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

РАЯ ДИМИТРОВА МОЛЛОВА

056 898612

Електронна поща:

Факс:

raia.mollova@navbul-portburgas.com

056 898613

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.navbul-portburgas.com
Адрес на профила на купувача (URL):

www.navbul-portburgas.com
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
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Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование

1

Партида: 04077

Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги
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Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: Пристанищни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект
Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

II.1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
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Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование

„Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор на обект
„Доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен
терминал „Бургас Изток – 2“, вертикална планировка, техническа
инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната
акватория и зона за маневриране“
ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.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.

Възложителят е Концесионер и пристанищен оператор на Пристанищен
терминал „Бургас Изток – 2“, като част от пристанище за обществен
транспорт с национално значение – Бургас.
Възложителят възнамерява да модернизира Пристанищен терминал „Бургас
Изток - 2“, като доизгради съществуващата кейова стена за удължаване на
Корабно Място № 33.
Строителните дейности обхващат най-общо три основни групи мероприятия:
•Доизграждане на кейова стена за удължаване на Корабно място № 33 (к.м.
33);
•Изграждане на настилки и съоръжения, вкл. ж.п. коловоз в зоната зад
кейовата стена;
•Драгажни работи за удълбочаване на оперативната акватория и зоната за
маневриране.
Доизграждането на кейова стена ще позволи увеличаване на капацитета и
пропускателната способност на кейовия фронт на терминала, частично
увеличаване на прилежащите технологичните площи за обработка на товари
и складови площи както и ще спомогне за оптимизиране организацията на
работата и технологията за обработка на различните видове товари. Това
ще позволи увеличаване на товарооборота и ще даде възможност за
ефективно обработване на различни видове товари и предоставяне на
пристанищните услуги.
Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от
30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т.
1, б. "а"и „б“ от ЗУТ.
С изпълнението на настоящата поръчка, се цели да се обезпечи
законосъобразното изпълнение на строителството, чрез упражняване на
строителен надзор при реализацията му.
Изпълнителят (консултантът) на поръчката ще има ангажименти,
произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове,
регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед
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спецификата на строителството при реализацията на проекта.
Възлаганата услуга включва изпълнението на следните дейности:
1.Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно
предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така
че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с
одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското
законодателство и на Възложителя, включително изготвяне на Окончателен
доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на
Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1
от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г за
техническите паспорти на строежите;
2.Извършване на координация на строителния процес до въвеждането на
обекта в експлоатация, включително качеството и съответствието на
изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на
строителството;
3.Осъществяване на контрол и съдействие във връзка със съставянето и
издаването по време на строителството на всички документи, необходими
за въвеждането на строежа в експлоатация в съответствие с действащото
българско законодателство;
4.Осъществяване на контрол и съдействие във връзка с оформянето и
съгласуването на техническа документация, вкл. издадени актове, за
извършени работи и други свързани със строителния процес документи.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)

1

ІV.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:

(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

Възложителят е подал Апликационна форма за кандидатстване за съфинансиране на проект „От Изток към Запад 2. Достъп до Коридор ОИС през
централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за
доизграждане на пристанищната инфраструктура и рехабилитация на
железопътните му връзки към Трансевропейската транспортна мрежа.”със
средства по „Механизма за свързване на Европа“ – сектор Транспорт
2019, Mногогодишна работна програма, приоритет „Предварително
идентифицирани проекти от Коридорите на основната мрежа“, Анекс I, част
I, точка 2 от Регламент 1316/2013“ (Pre-identified projects on the
Core Network Corridors, Annex I, Part I, point 2 of CEF Regulation) в
рамките на Кохезионния пакет от процедурата.
Към датата на обявяване на обществената поръчка финансиране на проекта,
посочен по-горе, не е осигурено.
Предвидено е поръчката да бъде финансирана със собствени средства на
Възложителя, заемни средства и средства по „Механизма за свързване на
Европа“ – сектор Транспорт 2019, Mногогодишна работна програма,
приоритет „Предварително идентифицирани проекти от Коридорите на
основната мрежа“.
Договорът за обществена поръчка влиза в сила само след осигурено
финансиране по „Механизма за свързване на Европа“ – сектор Транспорт
2019, Mногогодишна работна програма, приоритет „Предварително
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идентифицирани проекти от Коридорите на основната мрежа“.
В случай, че до 3 (три) месеца от сключването на договора за възлагане
на обществената поръчка, Възложителят не осигури финансиране на
проекта, описан по-горе, или е налице отказ за финансирането му, всяка
страна може да поиска прекратяването на Договора за обществена поръчка
ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Обществената поръчка обхваща комплекс от дейности, като на основание
чл. 46, ал. 1 от ЗОП е направена преценка от възложителя, че предметът
на настоящата поръчка няма да бъде разделян на обособени позиции. Като
основен мотив за така взетото решение може да се изтъкне
обстоятелството, че за качественото изпълнение на поръчката дейностите
по нея трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. В
случая е налице невъзможност за разделяне на дейностите по обособени
позиции и едновременната им реализация от няколко изпълнители, без това
да е свързано със значителни затруднения за възложителя. Неразделянето
на обществената поръчка на обособени позиции ще улесни също така
комуникацията с бъдещия изпълнител на строителството, ще доведе до
максимална оперативност при изпълнението и най-ефикасно използване на
времевия ресурс. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на
закона за постигане на ефективност при разходване на публичните
средства, в случая се приема, че включване на отделни части от
дейностите в отделни обособени позиции не е целесъобразно.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:
1225398.28

BGN

Валута:

ІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Да

Не

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:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Прогнозната стойност на обществената поръчка надвишава стойностния праг
по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. б) от ЗОП, което определя изборът на
изпълнител да бъде осъществен посредством провеждане на открита
процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
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
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приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

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

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

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

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

Жалби могат да се подават пред КЗК, в срока установен в чл. 197, ал. 1,
т. 4
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
01/04/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)

РАЯ ДИМИТРОВА МОЛЛОВА
VIII.2) Длъжност:

ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР
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