
00473-2014-0001

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 01 от 12.11.2014 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично консултативен център ІІ-Добрич"ЕООД, бул."25-ти септември" №68,

За: Христо Димитров, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 604574 , E-mail: dkc2_db@abv.bg, Факс: 058
604574

Място/места за контакт: 0884 631831

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc2.dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc2.dobrich.com/info.php?id=20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

mailto:dkc2_db@abv.bg
javascript:openURL('www.dkc2.dobrich.com')
javascript:openURL('www.dkc2.dobrich.com/info.php?id=20')


ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект

„Демонтаж на съществуваща парокотелна инсталация, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
нова парокотелна инсталация в „Диагностично-консултативен център – ІІ Добрич”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване
на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

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.

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

“БУЛТЕРМ” ЕООД ГРАД ДОБРИЧ Ж.К.”ДОБРОТИЦА”, БЛ.43, ЕТ.4, АП.14 ЕИК 124607223

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или
конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070 ,

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
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IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.11.2014 г.

Възложител

Трите имена: Валери Веселинов Тодоров
Длъжност: Управител на "ДКЦ-ІІ-Добрич"ЕООД


