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BG -София:

Реш ение за откриване на процедура

Решение номер РД52-8 от дата 01.03.2017 г.

1: Възложител

Публичен

1.1) Н аименование и адрес
Н ационален идентификационен N o (ЕИК): 831909905

BG, М инистерство на земеделието и храните, бул.Х ристо Ботев 55, За: Д .М аринска, България 

1040, София, Тел.: 02 98511346, E-mail: dmarinska(n)mzh.governrrient.bg, Факс: 02 9807492 

И нтернет адрес/и:

Основен адрес (URL): w w w .m zh.governm ent.bg.

Адрес на профила на купувача (URE): http://w w w .m zh.govem m ent.bg/M ZH /bg/procurem enl

/рг procedures/Procedura 152.aspx.

1.2) Вид на възложителя
М инистерство или друг държавен орган, вклю чително техни регионални или местни 

подразделения

1.3) О сновна дейност

Друг: селско, рибно стопанство и хранителни продукти

II: О ткриване

Откривам процедура

за възлагане на общ ествена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

11.1) Вид на процедурата

О ткрита процедура

III: П равно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV. 1) Н аименование
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„Услуги за извърш ване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне 

поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗК И Р Г  8 обособени позиции, по съдебни райони, 

както следва: 1. Брезник (общ. Брезник);2. Сливен (общ. Сливен, Твърдица); 3. Златоград (общ. 

Златоград, Н еделино);4. Търговищ е (общ. Търговищ е) 5. Елхово (общ. Елхово, Болярово)6. Средец 

(общ. Средец);7. А йтос (общ. А йтос и Руен) 8. Пловдив (общ. М арица, С ъединение, Х исар)

IV.2) О бект на поръчката  

Услуги

IV.3) О писание на предмета на поръчката
Предмет на общ ествената поръчка е извърш ването на технически дейности за поддържане на 

картата на възстановена собственост, създадена прн прилагането на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗВС ГЗГФ  

и ППЗВСГЗГФ , за територията на съдебен район и други дейности възлагани от М инистерството 

на земеделието и храните.П оръчката вклю чва следните технически дейности, съгласно Н аредба №

49 от 05.11.2004 г. (изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 4 А вгуст 2015г.) за поддърж ане на картата на 

възстановената собственост:2.1. технически дейности в изпълнение на услугите, посочени в 

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост;2.2. технически дейности във 

връзка със служебното поддържане на картата на възстановената собственост, съгласно одобрена 

със заповед №  РД 09-513/21 .07 .2015г. на министъра на земеделието и храните М етодика, 

вклю чително технически дейности за изработване на планове за оземляване и обезщ етяване, 

отстраняване на явна ф актическа грешка и други дейности, възлагани от М инистерството на 

земеделието и храните.З. Техническите дейности се извърш ват съгласно техническата 

спецификация.4. Цените по Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлената 

собственост и М етодиката за определяне цените на техническите дейности при служебното 

поддържане картата на възстановената собственост, одобрена от министъра на земеделието и 

храните, служат като база на участника при определяне на отстъпката му в проценти във 

финансовото предложение. Цените, посочени в М етодиката, са без включен данък по Закона за 

данък върху добавената стойност (ДДС).5. Възложителят запазва правото да възлага дейности, 

които не са включени в поименния списък, които се заплащ ат по цените от Тариф а за таксите, 

събирани от органите по поземлена собственост или М етодиката за  определяне на техническите 

дейности при служебното поддържане на картата на възстановената собственост.

IV.4) О бщ ествената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) И нформация относно средства от Европейския съюз

О бщ ествената поръчка е във връзка с проект и/или програма, ф инансиран/а със средства от  
ервопейските ф ондове и програми

НЕ

1V.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящ ата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

1V.7) П рогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 820000 BGN
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IV.8) П редм етът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури  

НЕ 

V: Мотиви  

V. 1) М отиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б."б" от ЗОП, когато планираната за провеж дане 

поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 264 033 /двеста ш естдесет и четири 

хиляди и тридесет и три/ лв. без вкл. ДДС, Възложителят провеж да някоя от предвидените в чл.

18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на общ ествената 

поръчка е в размер на 820 000 /осемстотин и двадесет хиляди/ лева без ДДС. общ о за осемте 

позиции, като за позиция №  1 са предвидени 30 000 лв. /тридесет хиляди лв./ без ДДС, позиция №

2 са предвидени 110 000 лв. /сто и десет хиляди лв./ без ДДС, позиция №  3 са предвидени 60 000 

лв. /ш естдесет хиляди лв./ без ДДС, позиция №  4 са предвидени 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди 

лв./ без ДДС, позиция № 5 са предвидени 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лв./ без ДДС, позиция 

№ 6 са предвидени 70 000 лв. /седем десет хиляди лв./ без ДДС, позиция №  7 са предвидени 130 

000 лв. /сто и тридесет хиляди лв./ без ДДС и позиция № 8 са предвидени 150 000 лв. /сто и 

петдесет хиляди лв./ без Д Д С. П редвид обстоятелството, че не са налице условията за провеж дане 

на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и 

условия общ ествената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеж дане на 

открита процедура. П ровеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в 

най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността 

при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, 

респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящ ата общ ествена 

поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и 

защ итаване на общ ествения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и 

прозрачност при провеж дане на процедурата.

V.3) Н астоящ ата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на общ ествена  
поръчка или конкурс за проект, която е

Публикувано в регистъра на общ ествените поръчки под уникален № : —

VI: О добрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура 

документацията

VII: Д опълнителна информация

V II.2) О рган, който отговаря за процедурите по обж алване

Комисия за защ ита на конкуренцията, бул. Витош а №  18, Република България 1000, София, Тел.:

02 9884070, E-mail: cpcadm in  r / срс.Ье, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и:

U RL: http: /7 w  vv vv xp c .b g .
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Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc

VII.3) П одаване на жалби

Точна информации относно краен срок/крайни срокове за подаване на ж алби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко реш ение на възложителите по 

процедура за възлагане на общ ествена поръчка. Ж алба може да се подава в 10-дневен срок от 

изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V II.4) Дата на изпращ ане на настоящ ото реш ение

02.03.2017 г.

VIII: Възложител

V III.1) Трите имена

Христо Георгиев Бозуков

VII 1.2) Д лъж ност

министър на земеделието и храните
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