Партида: 03023

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
Проект на решение
Решение за публикуване
осъществен предварителен контрол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20181025-03023-0029(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________

________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения
Решение номер: 49 От дата: 14/11/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 03023
Поделение: ________
Изходящ номер: РД-08-49 от дата 14/11/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Държавна опера – Бургас

102241054

Пощенски адрес:

гр. Бургас, ул. Климент Охридски № 2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Светла Кръстева – зам.директор

056 844850

Електронна поща:

Факс:

opera.bourgas@yahoo.com

056 840516

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://operabourgas.com/bg/buyer-profile
Адрес на профила на купувача (URL):

https://operabourgas.com/bg/buyer-profile
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
Обществени услуги
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Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване
I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Газ и топлинна енергия
Електроенергия
Водоснабдяване
Транспортни услуги
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Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

Пощенски услуги
Експлоатация на географска област
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект
Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

II.1) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование

„Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“, гр.
Бургас“
ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Обхват на дейностите:
Промени във вътрешните пространства:
• Продължаване на централното стълбище от фоайето до подпокривния етаж
и оформянето му като евакуационно за всички надземни нива – премахване
на плочата на второ ниво в рамките на контура на стълбището и
изпълняване на нови стоманобетонови стълбищни рамена към второ ниво.
• Нов достъпен санитарен възел в сутерена, оформяне на преддверие,
корекция на стълбищни рамена и предвиждане на подемна платформа.
• Привеждане на зрителната зала в съответствие с противопожарните
изисквания и мерките за осигуряване на достъпна среда. Създаване на
съвременен вид на залата съобразено с акустичните изисквания.
• Ново помещение за озвучаване и осветление под балкона на залата.
• Отваряне на достъп от фоайето на балкона към кабинета на първо ниво.
• Оформяне на съблекални (2 бр.), кабинети (2 бр.) и малка репетиционна
в подпокривното пространство над залата; помещение за слаботокови
инсталации.
• Нов служебен санитарен възел на последно ниво.
Промени по фасадата и покрива:
• Отваряне на големите прозорци на залата.
• Затваряне на прозорците при балкона и гардероба и оформянето им на
фасада като декоративни ниши.
• Промяна на прозорците по северната фасада.
• Покривни прозорци при новите помещения в подпокривно ниво.
• Топлоизолиране на всички стени и покрив, подмяна на дограмата и
мазилките.
• Основен ремонт на скатния покрив – включително топло и
хидроизолиране.
• Корнизи – запазване и поправка на съществуващите; добавяне на
допълнителен за отделянето на детайла от общата фасада. От вътрешна
страна (поради невъзможност за изолиране от вън в зоната на корниза) се
предвижда топлоизолация в рамките на надзида под скатния покрив.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване
на околната среда

Да

Не

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
(брой)
техническата спецификация
критериите за подбор
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(брой)

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)
ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Да

Не

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Дейностите, включени в обхвата на поръчката се отнасят за един обект и
са взаимно свързани по между си. Организацията на работния процес,
технологичната последователност и качественото изпълнение на поръчката
обуславят необходимостта, дейностите да се извършват от един
изпълнител. Неразделянето на обществена поръчка на позиции не би довело
по никакъв начин до необосновано предимство или необосновано да
ограничи участието на стопанските субекти, съответно по този начин
всяко едно заинтересовано лице може свободно да участва и да представи
своята оферта, като това няма да наруши един от основните принципи,
залегнали в ЗОП, а именно „свободна конкуренция”.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

1576433.37

Валута:

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

BGN
Да

Не

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в найголяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,
респективно прозрачност при разходването на финансовите средства.
С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и найдобрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се
възлага именно чрез 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
провеждането й.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

УНП: 94268bf8-8c25-42ab-a20b-320d80bbb9ac

4

Партида: 03023

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

Пощенски код

Държава

София

1000

Република
България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до
Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва,
съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП, а именно: в 10-дневен срок
от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за
изменение или допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител;
3. получаването на решението за прекратяване на процедурата.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за
съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при
бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на
съответното действие.
В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 8, когато датите на публикуване на
обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са
различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
16/11/2018 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)

Александър Александров Текелиев
VIII.2) Длъжност:

Директор

УНП: 94268bf8-8c25-42ab-a20b-320d80bbb9ac

6

