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BG-София:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
34. Археология

Решение номер Р-16 от дата 11.07.2019 г. 

Секторен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265
BG411, АйСиДжиБи АД, ул. Веселец 13, За: Златина Русева, България 1000, София, Тел.:
0359 29263803, E-mail: zlatina.ruseva@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.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
Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Наименование
„Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на допълнително
установени археологически обекти, разположени по трасето на газопровод
„Междусистемна газова връзка Гърция-България“

IV.1)

Обект на поръчкатаIV.2)

mailto:zlatina.ruseva@icgb.eu


V: Мотиви

Услуги
Описание на предмета на поръчката
За инвеститора на проекта на територията на Република България възниква необходимост
да избере изпълнител на следните дейности: „Извършване на пълни спасителни
археологически проучвания на допълнително установени археологически обекти,
разположени по трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“
Обект на археологически проучвания са археологически обекти, засегнати от сервитута на
газопровода, които са локализирани при теренни проучвания и последващи след това
предварителни спасителни археологически разкопки до 10% от площта на обекта –
идентифицирани като обекти А13 и А14. След завършване на предварителните разкопки,
резултатите от тях са приети с протоколи от Експертна комисия към Министерството на
културата, заверени от Министъра на културата в съответствие с чл.158а от Закона за
културното наследство. В протоколите на Експертната комисия са предписани пълни
спасителни археологически разкопки на част от първоначалната площ на археологическите
обекти. Характеристиките на археологическите обекти са посочени в Техническата
спецификация.

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
НЕ
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 да се разделя на
обособени позиции, е да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и
отговорност на един изпълнител за дейностите в максимална степен. Разделянето на
Обществената поръчка на обособени позиции не е осъществимо и е неприложимо в
настоящата обществена поръчка.
Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)
Стойност, без да се включва ДДС: 860000 BGN
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, при възлагане на
обществени поръчки на стойност до 860 000 лева /за секторни възложители/, се провежда
публично състезание.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)



VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

Открита с решение №: 10 от 18.05.2018 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 05381-2018-0002

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

Допълнителна информация
На основание чл. 178, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Възложителят определя 10-
дневен срок за подаване на оферти, което е обосновано от графика на проекта и
очакванията строителството да започне в края на м. юли 2019 г., необходимостта от
приключване на археологическите проучвания преди старта на строителство, както и
поради сезонността на проучванията и нуждата същите да бъдат приключени преди есенно-
зимния сезон. Необходимостта от проучванията на допълнителните обекти е установено
през м. юни 2019 г. и Възложителят своевременно е предприел действия по възлагането им.

VII.1)

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
11.07.2019 г. 

VII.4)

Трите имена
Теодора Георгиева-Милева и Константинос Карагянакос

VIII.1)

Длъжност
Изпълнителни директори

VIII.2)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

