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BG-София:  

Решение за откриване на процедура 

 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 

6. ВиК инженерство 

 

Решение номер СН-93 от дата 07.05.2020 г.  

 

І: Възложител 

Секторен 

I.1) Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000 

BG412, Софийска вода АД, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. Бизнес парк №1, 

сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: 

ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): 

https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1745. 

I.4) Основна дейност 

Водоснабдяване 

 

ІI: Откриване 

Откривам процедура 

за възлагане на обществена поръчка 

 

Поръчката е в областите отбрана и сигурност: 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=976003&_ga=GA1.2.1250724298.1573738881&__cfduid=d6f44266b8d63aae3c79a9743bf9bc23a1573738862&header=&header=print
mailto:ikachev@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=976003
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=976003


НЕ 

ІI.1) Вид на процедурата 

Пряко договаряне 

 

IІI: Правно основание 

Чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

 

IV: Поръчка 

IV.1) Наименование 

Доставка на 1 брой регулиращ затворен орган – тип „Джонсън” DN 400 с ел. задвижка и 

блок за дистанционно управление 

IV.2) Обект на поръчката 

Доставки 

ІV.3) Описание на предмета на поръчката 

Предмет на договора е Доставка на 1 брой регулиращ затворен орган – тип „Джонсън” 

DN 400 с ел. задвижка и блок за дистанционно управление 

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 

Настоящата процедура е за доставка на единт тип стока, ето защо не би могло, същата 

да се раздели на обособени позиции. 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката 

Стойност, без да се включва ДДС: 59900 BGN 



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

НЕ 

 

V: Мотиви 

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Поради настъпила авария на регулиращ затворен орган – тип „Джонсън” DN 400, PN25, 

Възложителят провежда процедура на пряко договаряне, т.к. са налице изключителни 

обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които 

непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на 

опасност за живота или здравето на хората и на околната среда, както и да нарушат 

нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя, а именно: 

Авариралия регулиращ затворен орган – тип „Джонсън” DN 400, PN25, редуцира 

налягането и регулира подаваните водни количества към довеждащ водопровод, 

водоснабдяващ южните квартали на Столицата. Последиците от настъпилата авария на 

спирателната арматура се изразяват в прекъсване доставката на питейна вода към 19 

хил. домакинства и създаване на потенциален риск за компроментиране на довеждащия 

водопровод, поради промяна на работните параметри на съоръжението /рязко 

увеличение на водното количество и силни вибрации в него/. С цел недопускане 

компроментиране на съоръженията от водснабдителната ситема на града и прекъсване 

водоснабдяването на голям брой домакиства, се налага предприемането на неотложни 

действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не 

могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на процедура по 

чл.178, ал.2 и ал.4. Възложителят, счита, че са налице обективни обстоятелства за 

провеждане на процедура на пряко договаряне с определени лица, като настоящата 

поръчка попада в хипотезата на. чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП 

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без 

предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 

договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне 

"Васил Василев КВС" ЕООД с ЕИК 175020594 , гр. София 1138, район р-н Панчарево, 

ж.к. Горубляне, бул Цариградско шосе No 164 

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 

 

VII: Допълнителна информация 

VII.1) Допълнителна информация 



При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен 

документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, 

ал. 1, т. 7 ЗОП. 

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 разпоредбата на чл.197, ал.1, т.5 от ЗОП. 

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение 

07.05.2020 г.  

 

VIII: Възложител 

VIII.1) Трите имена 

Васил Борисов Тренев 

VIII.2) Длъжност 

Изпълнителен директор 

 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=976003

