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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
1210825210062

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Велико Търново

Пощенски адрес:
пл.ЦЕНТЪР №.2



Пощенски код:
5000

код NUTS
Велико Търново

Лице за контакт

Даниела Монова Тодорова

Електронна поща:
daniela.todorova@velikotarnovo.nssi.bg

Телефон:
+359 62613401

Факс:
+359 62613440

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://www.noi.bg/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20620

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Друга дейност
Държавно обществено осигуряване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29“

Референтен номер (в приложимите случаи)
04-2020-Ц1015-04-78

II.1.2) Основен CPV код

41110000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предмета на настоящата поръчка е предоставяне на доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на
отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново, на адрес: гр. Велико Търново ул. ул. „Васил Левски“ № 29.
Естеството на поръчката е от такъв вид, че следва да бъде сключен договор с дружество, притежаващо
изключителни права на територията на Община Велико Търново, придобити по силата на закон или на
административен акт, на чиято територия попада и сградата на ТП на НОИ – Велико Търново. На тази територия
поръчката може да бъде изпълнена само от един икономически оператор, на когото по закон са предоставени
права, а именно: „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД гр. В. Търново.



II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
420

Валута
BGN

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

41110000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Велико Търново

Основно място на изпълнение
ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предмет на настоящата поръчка е доставка на питейна вода за приемната на отдел "Пенсии", ТП на НОИ - Велико
Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29, за срок от 48 месеца от датата на подписване на
договора или до изчерпване на сумата от 420.00 лв.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)



Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
Ц1015-04-8

Наименование
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ – Велико Търново на адрес: гр.
Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 29

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
09-септември-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
420

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
420

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД

Национален регистрационен номер
104055066



Пощенски адрес

Държава
България

Град
Велико Търново

Пощенски адрес
ул. П. К. Яворов № 30

Пощенски код
5000

код NUTS
Велико Търново

Електронна поща
inkaso@vik-vt.com

Телефон
+359 62618123

Факс
+359 62618102

Интернет адрес

URL
www.vik-vt.com

Изпълнителят е МСП
не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление



17-септември-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в
съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

3. Обяснение

Съгласно разпоредбата на чл. 193 от Закона за водите (ЗВ)(обн. ДВ,бр. 67 от 27 юли 1999 г., последно изменение
ДВ,бр.21 от 13.03.2020 г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализиция,
предмет на настоящата обществена поръчка се уреждат от Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги (ЗРВКУ)(обн. ДВ,бр.18 от 25 февруари 2005 г., последно допълнение ДВ,бр. 77 от
18.09.2018 г.) и при спазване изискванията на ЗВ.На основание чл.198а, ал. 1 от ЗВ територията на страната за
нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за предоставянето на ВиК услуги е
разделена на обособени територии.В нормата на чл. 198о, ал. 1 от ЗВ е посочено, че стопанисването,
поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на
потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал. 2 се
посочва, че в границите на една обособена територия само един ВиК оператор може да осъществява дейностите
по стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на
ВиК услуги на потребителите срещу заплащане.С Решение №РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2010
г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени обособените територии на действие на
ВиК операторите и техните граници.В т. 33 от решението е обявена обособена територия на действие на ВиК
операторите и техните граници. В т. 8 от решението е обявена обособена територия на действие на ВиК оператор
„ВиК – Йовковци“ООД гр. В. Търново с обхват на територията на област Велико Търново. Съгласно разпоредбата
на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ регулирането на ВиК услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР). „ВиК – Йовковци“ООД гр. В. Търново е единственият ВиК оператор на територията на област
Велико Търново, поради което дружеството притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП,
за осъществяване на тази дейност на територията на област Велико Търново.Информацията е достъпна на адрес
http://www.vik-vt.com/.Сградата на ТП на НОИ – Велико Търново попада в обхвата на действие на ВиК оператора
„ВиК–Йовковци“ООД гр. В. Търново.Посоченият оператор е включен в списъка на ВиК операторите с утвърдени
цени за предоставяне на ВиК услуги, във връзка с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ – позиция №22, съгласно
решение на КЕВР №Ц-37/23.12.2019 г., считано от 01.01.2020 г.


