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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения
Решение номер P-09 от дата 30.04.2018 г.
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265
BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веслец № 13, ет. 2, За: Димитър Спасов, Златина Русева,
България 1000, София, Тел.: 0035929263 862, E-mail: office@icgb.eu, Факс: 0035929263 862
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.icgb.eu.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-zavuzlagane-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
Ограничена процедура
IІI: Правно основание
Чл. 132 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И СТРОИТЕЛСТВО НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА
ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ (ПРОЕКТ IBG)
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=844741
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IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка обхваща проектиране, доставки и строителство,
провеждане на обучение на персонала и дейности по въвеждане в експлоатация на
газопровод IGB, който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на
Република Гърция и Република България, с диаметър на тръбата DN 800 (32”) и обща
дължина приблизително 182 км. Газопроводът трябва да бъде проектиран за максимален
капацитет за пренос на природен газ от 5 млрд. куб.м/г., с максимално работно налягане от
75 бара, и трябва да може да работи при първоначален капацитет от приблизително 3 млрд.
куб.м/г. Газопроводът следва да бъде конструиран така, че да осигурява и реверсивен поток.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
ДА
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:
1
Критериите за подбор:
1
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни
условия:
1
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
Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва дейности с
повече от един обект – строителство, доставка и услуга, но се възлага като строителство
(проектиране и изпълнение) на основание чл. 11, ал. 1 от ЗОП, тъй като това е обектът,
който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката.
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 в рамките на един предмет без обособяване на позиции
е да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и отговорност на един
контрагент за дейностите в пълен обем. Настоящата обществена поръчка е с предмет
строителство от вида проектиране и изпълнение на строеж по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б.
„б“ от ЗОП (инженеринг). Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е
нецелесъобразно и би създало рискове за Възложителя. Между дейностите в обхвата на
поръчката е налице взаимовръзка, която произтича от крайната цел на тяхното изпълнение,
а именно изграждането на тръбопровод за пренос на природен газ между Гърция и
България. Поради това е необходимо да се избегнат рисковете, свързани с разделянето на
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=844741
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отговорностите между различни Изпълнители, възможни разминавания при изпълнението,
евентуална невъзможност за последователно, обвързано и координирано изпълнение на
дейностите и съответно необосновано отлагане във времето на завършването на
строителството. Възлагането на един Изпълнител на изготвянето на работен проект и
изпълнението

на

строителството

предполага

проектирането,

което

ще

направи

проектантският екип на изпълнителя, да бъде максимално съобразено с техническия
капацитет и ресурс, необходими за комплексното изпълнение на поръчката и завършването
в срок на строителството. Единствено възлагането на поръчката без разделяне на обособени
позиции гарантира постигане на оптимален резултат и минимизиране на възможните
рискове.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 145000000 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
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
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
30.04.2018 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Теодора Георгиева - Милева, Константинос Караянакос
VIII.2) Длъжност
изпълнителни директори
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