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05381-2017-0002
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
Решение за откриване на процедура

Решение номер OP-05 от дата 08.11.2017 г.
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265
BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веселец 13, За: Златина Русева; Димитър Спасов,
България 1000, София, Тел.: 0359 29263803, E-mail: office@icgb.eu, Факс: 0359
29250392
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.icgb.eu/home/.
Адрес

на

профила

на

купувача

(URL):

http://www.icgb.bg/profil-na-

kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op.
I.4) Основна дейност
Газ и топлинна енергия
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: Правно основание
Чл. 132 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„ИЗБОР НА ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТ ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА
МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ“
IV.2) Обект на поръчката
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Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Целта на Инженер - консултанта е да съдейства на Възложителя при
реализацията на Проекта IGB до момента на пускане в експлоатация и обучение
на персонала и да управлява всички свързани с Проекта доставчици на материали
и услуги като например доставчика на линейни тръби и изпълнителя на
инженерниг, доставка и строителство, и др. Необходимите услуги се изпълняват
на два етапа: Етап 1 – услуги по време на провеждане на процедурата за избор на
Изпълнители, преди начало на изграждането; Етап 2 – услуги по време на етапа
на изграждане на Проекта.Диаметърът на газопровода IGB ще бъде DN800 (32”) с
обща дължина 182 км. Размерът на капиталовите разходи, необходими за
реализация на проекта се оценяват на 239 млн. евро, в която стойност се
включват и разходите за доставка на оборудването и тръбите.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а
със средства от ервопейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проектът IGB е обект на безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 45 млн.
евро по Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ).
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Целта на възлагането на поръчката без да се разделя на обособени позиции, е да
се постигне оптимален процес на управление на целия проект и максимална
степен на отговорност на един изпълнител за извършваните дейности.
Разделянето на обособени позиции не би било осъществимо и би създало рискове
за Възложителя и неоснователно забавяне на строителството и въвеждането в
експлоатация на газопровода, поради това че Инженер – консултантът трябва да
бъде избран преди началото на процедурата за избор на доставчик на тръби и
изпълнител на ИДС. Въпреки че предметът по настоящата процедура предвижда
реализирането на поръчката на два етапа, както е описано в Раздел II,
разделянето на обособени позиции не е възможно, защото възлагането на
поръчката по Етап 1 определя изпълнението на Етап 2 и промяната на
изпълнителите увеличава риска от несъгласувано изпълнение. Заедно с това,
обособените позиции предполагат възможност всяка част от поръчката да се
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осъществи по различен начин, което в случая отново не е допустимо, тъй като би
създало рискове за Възложителя и би причинило необосновано забавяне по
отношение на изграждането и въвеждането в експлоатация на газопровода.
Заедно с това, решението да не се разделя Обществената поръчка на обособени
позиции е мотивирано и от факта, че Изпълнителят трябва да бъде избран преди
началото на провеждане на процедурите за избор на доставчик на линейни тръби
и изпълнител на ИДС, което не би могло да се осъществи, ако двата етапа от
процедурата се разделят. Поради това е необходимо да се избегне усложняване
на координацията, което изисква ясно разпределение на отговорностите между
различните Изпълнители. Обединяването на отговорността за съгласуване от
един

Инженер–консултант

намалява

рисковете

от

несъответствия

при

изпълнението и от възможен неуспех да се осигури цялостно и съгласувано
изпълнение на отделните услуги и доставки, както и последващото необосновано
отлагане на изграждането и въвеждането в експлоатация на газопровода.
Възлагането на поръчката на един Инженер–консултант осигурява оптимални
резултати и минимизиране на възможните рискове.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 8450000 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно чл. 132 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки възложителите
могат свободно да избират открита процедура. Изборът на открита процедура се
налага от сложния характер на предмета на Обществената поръчка, който
включва предоставяне на услуги по време на провеждане на процедурата за избор
на изпълнители по Проекта, за избор на доставчик на линейни тръби и
изпълнител на ИДС, преди начало на изграждането и реализация на Проекта IGB
до момента на пускане в експлоатация и обучение, както и управление на всички
доставчици на услуги и материали, свързани с Проекта, които имат отношение
към Проекта, по такъв начин, че зададените цели на проекта - цена, график,
качество, функционалност, да бъдат постигнати.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=814023&newver=2&PHP... 10.11.2017 г.

Съдържание на документ

Page 4 of 4

документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби
Жалба може да се подава в 10 дневен срок от настъпване на обстоятелствата по
чл. 197,ал.1, т.1 ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
08.11.2017 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Теодора Георгиева-Милева и Константинос Карагянакос
VIII.2) Длъжност
Изпълнителни директори
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