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BG-Пловдив: 

Решение за откриване на процедура 

 

Професионална област, в която попада предметът на обществената 

поръчка 

2. Строителство на сгради и съоръжения 

 

Решение номер РД 16-1005 от дата 12.11.2018 г.  

 

 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455464 

BG421, Аграрен университет - Пловдив, бул. Менделеев №12, За: Венелин 

Цеков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 654396, E-

mail: venelin.tsekov@abv.bg, Факс: 032 654396 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.au-plovdiv.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.au-plovdiv.bg//профил-на-

купувача/изпълнение-на-строително-монтажни-работи-по-проект-ограда-за-

упи-i-540-16-за-озеленяване-кв-1-по-плана-на-жк-тракия-пловдив. 

I.2)Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3)Основна дейност 

Образование 

 

 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 

НЕ 

ІI.1)Вид на процедурата 

Публично състезание 
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http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=877970
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IІI: Правно основание 

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

 

IV: Поръчка 

IV.1)Наименование 

"Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 

540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“ 

IV.2)Обект на поръчката 

Строителство 

ІV.3)Описание на предмета на поръчката 

Предмета на поръчката включва: Предмет на настоящaта обществена поръчка 

е Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 

540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“. Обектът на 

строителство представлява изграждане на защитно съоръжение – ограда за 

ботаническата градина, управлявано от Аграрен университет – Пловдив. 

Съгласно чл. 137 от ЗУТ обекта на поръчката е VІ категория, съгласно 

Наредба №1/2003 г. на МРРБ. Съществуващо положение – имотът не е 

ограден изцяло. Съществуват значителни участъци, които не са защитени, 

или са с компрометирана телена ограда. Въз основа на чл. 49 от ЗОП, 

Възложителят уведомява участниците, че ако някъде в Техническите 

спецификации е изписан конкретен модел, търговска марка, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване 

или елиминиране на определени лица или на някои продукти, участниците 

следва да имат предвид, че се касае и за „еквивалентни такива“, като 

Възложителят не визира конкретни модел, търговска марка, патенти или др., а 

същото е използвано единствено за по-голяма яснота на участниците при 

обясненията на техническите спецификации. Изпълнението по приложената 

Количествена сметка е предвидено да се извърши със стоманобетонови 

стъпки от 40 см. ширина и 80 см дълбочина. 

ІV.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 

IV.6)Разделяне на обособени позиции 

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

НЕ 

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени 

позиции 

Обектът на поръчката касае строителство на ограда и характерът на 

дейностите на дава възможност изпълнението да бъде разделено на 

обособени позиции. 

IV.7)Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 250000 BGN 

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

НЕ 

 

 

V: Мотиви 

V.1)Мотиви за избора на процедура 

Целта на обществената поръчка е Изпълнение на строително – монтажни 

работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана 

на ЖК Тракия Пловдив“, съгласно одобрените проекти. Спецификата 

свързана с предмет на поръчката изисква прецизно изпълнение на тези 

специфични дейности от лица, които са регистрирани по правилата ЗУТ за 

изпълнение на такъв вид дейности. С цел гарантиране на качествено 

изпълнение на оградата се налага всички компоненти да бъдат извършени от 

един изпълнител. Възложителят, за да мотивира неразделянето на поръчката 

на обособени позиции е въвел показатели за оценка, единни за всички видове 

работи, като по-този начин се стреми да гарантира по-висоа качество на 

изпълнение. 

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 



VII.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. Съобразно 

чл.197, ал.1 от ЗОП жалба се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по 

чл.100, ал.3 от ЗОП срещу решение за откриване на процедура. 

VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение 

12.11.2018 г.  

 

 

VIII: Възложител 

VIII.1)Трите имена 

Христина Георгиева Янчева 

VIII.2)Длъжност 

Ректор 
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