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ПОКАНА
За участие в процедура на договаряне без обявление
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
С настоящата покана Ви каним за участие в процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на
съществуваща парокотелна инсталация, доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на нова парокотелна инсталация в „Диагностично-консултативен
център – ІІ Добрич” ЕООД”, открита с Решение № РК-18-811/12.11.2014 г. на
Управителя на Община град Добрич, на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от Закона за
обществените поръчки.
В резултат на бедственото положение на 20 юни 2014 г. в град Добрич,
вследствие на обилните валежи в размер на повече от 100 L/m2, река Добричка повиши
нивото си и заля големи площи на гр. Добрич. Със Заповед № 583/20.06.2014 г. на
Кмета на Община град Добрич беше обявено бедствено положение на територията на
цялата община. В резултат на придошлите води бяха наводнени всички приземни
помещения на „ДКЦ – ІІ Добрич” ЕООД . Нанесени бяха тотални щети на целият
стопански сектор, включително и парокотелното помещение. Поради това, че „ДКЦ – ІІ
Добрич” ЕООД е общинско дружество и Община град Добрич е сто процента
собственик на капитала с докладна записка изх.№РК-06-494 от 03.07.2014г. на
управителя на „ДКЦ –ІІ Добрич” ЕООД до Кмета на Община град Добрич и до
Председателя на Общински съвет град Добрич беше подадена информация относно
нанесените щети и необходимите средства за възстановителни работи и ремонти, тъй
като лечебното заведение не разполага със собствен ресурс за извършване на такива.
След извършен оглед от представители на Община град Добрич беше изготвен
доклад относно техническото състояние на водогрейни котли, газови горелки,
електрически инсталации и съоръжения, монтирани в сградата на „ДКЦ – ІІ Добрич”
ЕООД. В доклада беше изразено становище ,че същите са негодни за употреба и следва
да се бракуват.
Природното бедствие от 20.06.2014 г. е изключително обстоятелство по смисъла
на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и като такова създава реална
опасност за живота и здравето на работещите и на пациентите в засегнатото от
наводнението лечебно заведение. Предвид изложените факти и настъпващият зимен
сезон е необходимо да се предприемат неотложни действия по отстраняване на щетите
в парокотелното помещение, като се извърши демонтаж на съществуващата
парокотелна инсталация, както и доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова
парокотелна инсталация. Неизвършването в най-кратки срокове на тези дейности ще
постави в невъзможност функционирането на дейността на лечебното заведение и ще

създаде опасност за здравето на работещите в него и на неговите пациенти. „ДКЦ – ІІ
Добрич” ЕООД не разполага с възможност за алтернативно отопление.
С постановление №340 на Министерски съвет от 27.10.2014г. обнародвано в
брой 91/04.11.2014г. на Държавен вестник са одобрени допълнителни
разходи/трансфери от резерва по чл.1, ал.2, раздел ІІ, т.4.1.1. от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014г. за непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. На „ДКЦ –ІІ
Добрич” ЕООД са отпуснати средства в размер на 257 874 лв. /двеста петдесет и седем
хиляди осемстотин седемдесет и четири лева/ . Парите са преведени на лечебното
заведение на 04.11.2014г.
Във връзка с възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия,
поради настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на §1, т.8 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП, последиците в резултат на наводнението и
извършването на демонтаж на съществуващата парокотелна инсталация и доставка,
монтаж и пуск в експлоатация на нова парокотелна инсталация предвид на
настъпването на зимния отоплителен период не могат да бъдат преодолени при
спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или
процедура на договаряне с обявление и поради това възниква необходимостта от
прилагането на чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП.
Описание предмета на поръчката:
Предмет на поръчката: „Демонтаж на съществуваща парокотелна
инсталация, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на нова парокотелна
инсталация в „Диагностично-консултативен център – ІІ Добрич” ЕООД”,
гр.Добрич
Видове ремонтни работи по Количествена сметка:
Демонтаж на комплект повредена пусковорегулираща апаратура /ПРА/ на табло аварийно за газова
инсталация – 1 брой
Доставка и монтаж на комплект ПРА за табло котелна инсталация - 2 броя
Доставка и монтаж на комплект ПРА за аварийно табло на газова инсталация с газсигнализаторна
централа и два сензора -1 брой
Демонтаж на водогрейни котли - 2 броя
Доставка и монтаж на водогреен котел с мощност 432 kw – 1 брой
Доставка на монтаж на водогреен котел с мощност 253 kw – 1 брой
Демонтаж на помпа циркулационна UPS 32-60F - 2 броя
Демонтаж на помпа циркулационна – UPS 32-120F 5 броя
Демонтаж на помпа циркулационна UPS 50-120F - 1 брой
Демонтаж на помпа циркулационна UPS 65-60/2F – 2 броя
Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 32-60F – 2 броя
Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 32-120F – 5 броя
Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 50-120F -1 брой
Доставка и монтаж на помпа циркулационна UPS 65-60/2F -2 броя
Демонтаж на газов мултиблок -2 броя
Демонтаж на контрола за плътност -2 броя
Доставка и монтаж на газов мултиблок -2 броя

Доставка и монтаж на контрола за плътност – 2 броя
Демонтаж на ел.магнит вентил газов – 1 брой
Доставка и монтаж на ел. магнит вентил газов – 1 брой
Демонтаж на газови горелки – 2 броя
Доставка и монтаж на газови горелки с мощност 125 – 500 kw – 2 броя
Демонтаж на бойлери – 2 броя
Доставка и монтаж на бойлери с две серпентини 800 литра
Подвързване на тръбна инсталация и фуксове за комини 4 броя
Изготвяне на проекти за газвентилация, ел.част и аварийна вентилация – 3 броя
Изготвяне на проекти за газвентилация, ел.част и аварийна вентилация – 3 броя
Окабеляване на котелно с нови кабели
Пуск и настройка на електрически табла, вентилация и газови горелки

Изисквания към участника:
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата на договаряне, при
наличие на следните обстоятелства:
1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. обявен е в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
5. когато лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация;
6. при сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Дата и място на провеждане на договарянето:
При участие в процедурата по договаряне представителят на участника трябва
да представи следните документи:
1. Оферта;
2. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;
4. Количествено-стойностна сметка;
Договарянето ще се проведе на 14.11.2014 г. от 9:00 часа в Заседателната
зала на „ДКЦ-ІІ Добрич” ЕООД - град Добрич, бул. „25-ти септември“ № 68

Приложения към поканата:
1. Оферта – образец 1;
2. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър – образец 2;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП –
образец 3;
4. Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………..….
Д-р Валери Веселинов Тодоров
– Управител на „ДКЦ – ІІ
Добрич” ЕООД”

