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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Решение номер P-07 от дата 07.12.2017 г. 

Секторен

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265

BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веселец 13, За: Димитър Спасов, Златина Русева, България

1000, София, Тел.: 00359 29263862, E-mail: office@icgb.eu, Факс: 00359 29250392

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.icgb.eu/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-

vuzlagane-na-op.

I.1)

Основна дейност

Газ и топлинна енергия

I.4)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

Вид на процедурата

Ограничена процедура

ІI.1)

Чл. 132 от ЗОП

Наименование

„Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция

– България“

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

Доставки
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Описание на предмета на поръчката

Поръчката е смесена и включва две групи дейности – 1) производство на линейни тръби

с  външно и  вътрешно  покритие,  и  2)  доставка на  произведените  стоки.  Поради  това

Възложителят поставя специфични изисквания за възможностите на Кандидатите и за

изпълнението на дейностите, свързани както с производството на тръбите и полагането

на вътрешно и външно покритие, така и с доставката. Произведените тръби следва да

бъдат  доставени  в  сроковете  и  при  условията,  определени  в  Договора  за  обществена

поръчка.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

За  проекта  е  осигурено  безвъзмездното  финансиране  в  размер  до  45  милиона  евро

съгласно Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ).

Разделяне на обособени позицииIV.6)

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.  Разделянето  на

обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би създало рискове за

Възложителя.  Между доставките  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. Интересът на Възложителя е да получи предмета

на поръчката в цялост  от един Изпълнител и да не се  налага  да координира отделни

доставки от различни Изпълнители, тъй като от навременното изпълнение на договора за

доставка  на  тръби  зависи  спазването  на  графика  за  започване  и  изпълнение  на

строителството  на  Газопровода.  Поради  това  е  необходимо  да  се  избегнат  рисковете,

свързани  с  разделянето  на  отговорностите  между  различни  Изпълнители,  възможни

разминавания при изпълнението, евентуална невъзможност за последователно, обвързано

и координирано изпълнение на отделните доставки и съответно необосновано отлагане

във времето на изграждането и пускането на Газопровода в експлоатация. Възлагането на

един Изпълнител да  осигури  необходимите  видове  тръби предполага  координирано и

своевременно  извършване  на  отделните  доставки,  което  е  максимално  съобразено  с

техническия капацитет и ресурс, необходими за качественото и комплексното изпълнение

на поръчката. Единствено възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции
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V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

гарантира постигане на оптимален резултат и минимизиране на възможните рискове.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 60000000 EUR

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 132 ЗОП, при възлагане на обществени поръчки секторните възложители

могат свободно да изберат ограничена процедура,  при която оферти могат да подадат

само  Кандидати,  получили  покана  след  проведен  предварителен  подбор.  Изборът  на

ограничена процедура е наложен от комплексния характер на предмета на Обществената

поръчка,  който  включва  производство  и  доставка  на  линейни  тръби,  необходими  за

изграждането на голямо техническо съоръжение на територията на Република България и

Република Гърция за  пренос на газ  в  двете  посоки.  Поради това,  чрез предварителен

подбор  Възложителят  ще прецени  и определи Кандидатите,  които имат необходимите

финансови и технически способности да изпълнят предмета на Обществената поръчка

съобразно  поставените  изисквания.  Прилагането  на  ограничена  по  вид  процедура

намалява административната тежест за потенциалните участници, тъй като за участието

в етапа на предварителния подбор не се изготвят оферти,  а се представят единствено

заявления за участие и се удостоверява съответствието на Кандидата с изискванията за

лично състояние и с критериите за подбор. В етапа от процедурата по предварителния

подбор Кандидатите нямат право да представят  оферти. След предварителния подбор,

извършен от комисия, определена от Възложителя, в съответствие с обективни и ясни

критерии ще бъдат определени достатъчен брой лица (5) измежду Кандидатите, които ще

бъдат поканени да представят оферти и които са способни да изпълнят поръчката, като се

гарантира  необходимата  конкуренция.  В  ограничената  процедура  само  лицата,  които

отговарят  на  критериите  за  подбор  и  на  които  е  изпратена  покана,  могат  да  подадат

оферти.  Във  фазата  на  подаване,  разглеждане  и  оценка  на  офертите  Възложителят

оценява  и  класира  техническите  и  ценовите  предложения  по  избрания  критерий  и

определя Изпълнител на Обществената поръчка.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на

обществена поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията
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VIII: Възложител

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.2)

Подаване на жалбиVII.3)

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.

Дата на изпращане на настоящото решение

08.12.2017 г. 

VII.4)

Трите имена

Теодора Георгиева-Милева и Константинос Карагянакос

VIII.1)

Длъжност

Изпълнителни директори

VIII.2)
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