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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
115009166

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Пловдив

Пощенски адрес:
пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1

Пощенски код:
4000



код NUTS
Пловдив

Лице за контакт

Ema Yordanova Dochkova

Електронна поща:
ema.dochkova@pd.government.bg

Телефон:
+359 32605545

Факс:
+359 32627104

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://pd.government.bg/?p=27262

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и
укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена

II.1.2) Основен CPV код

45000000

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство

II.1.4) Кратко описание

В резултат на  проливните дъждове през м.01. и 02.2021 г. , на 08.02.2021 г. се е срутила  съществуваща подпорна
стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на път III-866 „Михалково-Кричим“.  Наблюдават се дестабилизационни
процеси в цялата подпорна стена и пропадане на откоса вляво на пътя, което е достигнало до пътното платно и
създава непосредствена заплаха за живота и здравето на хората и преминаващите моторни превозни средства.
Образувало се е пропадане с височина над 2.00 м и дължина около 50.00 м под нивото на съществуващата
асфалтова настилка, като ограничителната система е във въздуха и не може да изпълнява предназначението си.
Целта на настоящата поръчка е да се изготви технически проект на базата, на който ще се изпълнят строителни
дейности за укрепване на подпорната стена в участъка от км 97+950 до км 98+300 и дейности за трайно укрепване
на  пътния участък с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не



II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
5468334

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Южен централен

Основно място на изпълнение
До път III-886 "Кричим-Девин" в участъка от км97+950 до км98+300

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Целта на настоящата поръчка е да се изготви технически проект на базата на който ще се изпълнят строителни
дейности за укрепване на подпорната стена в участъка от км97+950 до км98+300 и дейности за трайно укрепване на
пътния участък с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението. Техническият проект и
строителните дейности следва да бъдат изпълнени в съответствие с Техническа спецификация, утвърдена от
възложителя, достъпна чрез платформата на ЦАИС ЕОП. При изпълнение на строителните дейности следва да се
спазват одобрения технически проект и съпътстващата го проекто-сметна документация, както и строителните
правила и норми. В хода на изпълнението на СМР, ще бъде осъществяван непрекъснат авторски надзор от
авторите на техническия проект.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не



Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
АСД-12-33

Наименование
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
25-март-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
5468334

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
5468334

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ИСА 2000

Национален регистрационен номер
831040520

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
ул."Николай Коперник" №25

Пощенски код
1111

код NUTS
София



Електронна поща
sofia@isa2000.bg

Телефон
+359 28079550

Факс
+359 29733178

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

По повод настъпило на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на
път III-866 „Кричим - Девин”, Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи спешно изпълнението на поръчка с
предмет: „Извършване на инженерно - геоложко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив“. В
изпълнение на горното, изпълнителят „Геологопроучвател” ООД е представил своята разработка, включваща:
Инженерно - геоложки доклад, в едно със приложения към него и проект на задание за проектиране за
изготвянето на технически проект за укрепване на ската и възстановяване на подпорната стена. Съгласно
инженерно-геоложкото обследване на компрометираната подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на
път III-866 „Кричим – Девин“ на територията на област Пловдив компрометираната част от пътя представлява
преобърната подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина
около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този
интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част
от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса. Създадена е реална опасност от
предизвикване на пътни инциденти с преминаващите моторни превозни средства и прекъсване на пътя.
Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по
ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км.
97+950 до км. 98+300 ( дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението (преминаващите по
пътя) и опазване на инфраструктурата, и за осигуряване на безопасен транспортен достъп до населените места и
обекти, които обслужват пътя.
С цел превантивна дейност от пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на
човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично
бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало
на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. Заповедта е издадена въз основа на Протокол изх.№0500-
3-3/04.03.2021г. на Междуведомствената комисия на Областен управител на област Пазарджик, в изпълнение на
чл.6,ал.1,т.6 и т.7 и чл.64,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия, с участието на кмета на община Брацигово,
представители на Областна администрация - Пловдив и на ОПУ-Пловдив, които са извършили оглед на място на
02.03.2021г. В изпълнение решението на Междуведомствената комисия е сключен Меморандум за сътрудничество
изх.№РД-36-30#6/02.03.2021г. между Областния управител на област Пловдив, Областния управител на област
Пазарджик и кмета на община Брацигово. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община
Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г. Касае се за "изключителни
обстоятелства" по смисъла на § 2, т.17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидими за възложителя събития,
които непосредствено застрашават и могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и
здравето на хората и тяхното имущество, както и до допълнително унищожаване на инфраструктурни обекти.
Горното обосновава необходимост от неотложно изработване на технически проект и изпълнение на аварийни -
възстановителни работи СМР, а това от своя страна обосновава възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и
укрепителни работи за укрепване на скат и ......"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията



Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
жалби се подават по реда и сроковете по чл.197 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06-април-2021

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в
съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в
съответствие със строгите условия, указани в директивата

3. Обяснение



В разглеждания случай избраното правно основание -чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП, се прилага за осигуряване на
инженерингови дейности, свързани с изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни работи за укрепване
на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин”, в участъка от км
97+950 до км 98+300, за срок от 7 месеца. Срутването се обяснява с обилните дъждове през януари и февруари
2021 г., довели до преобръщане на подпорната стена и последвало свличане на насипи зад нея. Изразява се
становище, че ситуацията създава непосредствена заплаха за преминаващите МПС и риск за живота и здравето на
хората, което налага укрепване на авариралия участък и осигуряване на безопасността при движението по пътя.
Хронологията на събитията след 08.02.2021 г. се установява от приложените доказателства - протоколи и писмена
кореспонденция между ОА-Област Пловдив, АПИ, ОА-Област Пазарджик, Община Брацигово и МКВП към МС. В
тази връзка, в конкретния случай се приемат за обосновани доводите на възложителя, че възникналите
обстоятелства са „изключителни“ и създадената критична ситуация непосредствено застрашава живота на хората,
преминаващи по увредения пътен участък. Доколкото дейностите, предмет на договарянето са от съществено
значение за възстановяване на последиците от бедствието се приема за изпълнено изискването, че за
преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за провеждане на
открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне по ЗОП.
За законосъобразния избор на прилаганото правно основание е необходимо възникналото положение да не
произтича от действие или бездействие на възложителя, т. е. той да е положил дължимата грижа, но въпреки това
да не е могъл да предвиди или осуети настъпването му. За непосредствена причина за срутището се сочат
падналите в началото на 2021 г. проливни дъждове. Представената справка от НИМХ за посочения период
потвърждава, че валежите за месеци януари и февруари 2021 г. са в обеми, много над измерените в предходните
три години. Доколкото за възложителя не е било възможно да предвиди продължителните обилни валежи и
предвид предприетите своевременни мерки, за справяне с възникналата ситуация, се приема, че той обективно
не е могъл да очаква срутищния процес и необходимостта от спешно възстановяване на подпорната стена,
възникнала в резултат от настъпването му, не се дължи на негови действия или бездействия. - МОТИВИ НА
СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ.233,АЛ.4 ОТ ЗОП НА АОП


	

