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BG-София:

Решение за откриване на процедура

Решение номер РД 52-58 от дата 21.10.2016 г.

I: Възложител

Публичен

1.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905
BG, Министерство на земеделието и храните, бул.Христо Ботев 55, За: Димитрина Маринска, 

България 1040, София, Тел.: 02 98511346, E-mail: dmarinska@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492 

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurenient

/pr_procedures/Procedura 148.aspx.

1.2) Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения

1.3) Основна дейност
Друг: селско, рибно стопанство и хранителни продукти

II: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

II.1) Вид на процедурата
Публично състезание

III: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

1V.1) Наименование
Ремонт на зала 112 (червен салон) като център за съхранение на база данни
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IV.2) Обект на поръчката
Строителство

IV.3) Описание на предмета на поръчката
С изпълнение на условията на настоящата обществена поръчка се цели ремонт на зала 112 (червен 

салон) като център за съхранение на база данни. За ремонт и преустройство на помещението като 

център за съхранение на база данни министерството разполага с Работен проект. Предвижда се 

изпълнението на проекта да бъде с поетапно възлагане, като първия етап ще обхване (обект на 

настоящата обществена поръчка) -  изпълнение на всички дейности по ремонт, инсталации и 

окабеляване на зала 112, включени в таблици от 1-5 по части СКС, ОВК, ПГ, Ел, СК.

IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда 
НЕ

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
НЕ

1V.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Разделянето на позиции е невъзможно, предвид заложените дейности в техническата 

спецификация.

1V.7) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС: 122000 BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури 

НЕ

V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за 

услуга е на стойност от 270 000 /двеста и седемдесет хиляди/ до съответния праг по чл. 20, ал. 2, т. 

1, а именно до 5 000 000 /пет милиона/ лева, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 

18, ал. 1, т. 12 или 13 на ЗОП процедури. В настоящия случай, прогнозната стойност на 

обществената поръчка е в размер на 122 000 / сто двадесет и две хиляди / лева без ДДС. Предвид 

че в утвърдения план-график на МЗХ се заложени и други строително-монтажни дейности в 

сградата на министерството, общата стойност на всички надхвърля сумата от 270 000 лв. без ДДС. 

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или 

някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената 

поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. 

Провеждането на предвиденото в ЗОП публично състезание гарантира в голяма степен публичност 

при възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачност при разходването на финансовите 

средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите
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за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид 

процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се 

насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на 

процедурата.

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

VI 1.2) 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 
Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по 

процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба 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.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
28.10.2016 г.

VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена
Десислава Жекова Танева

VIII.2) Длъжност
Министър на земеделието и храните
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