л

\|:

8,liбT,l

рl]lllгl]lll l

\

о lK],lTB \IlF

ll\ llPoIlF]l\

т)

\ lпешlп 6)

АгЕнция по оБщЕствЕни поръчl(и
1000 София. ул Леге 4
интернет адрес: http://WWW.aoD.bq

РЕШЕНИЕ ЗА О,ГКРИIЗАНЕ IIЛ ПРОЦЕД}?Л
f]

II1rrlt,I.1r

Ila l)cLuc11,1e

Щ]I'сIl tcttllc lзa

ttrбпlIкl ване

IlII па pcгtrcтpa!lIrorrrraTa форпrа от CCII
Ita с,ганоI}пщето 1-ви етапi

Il()\Ic

1о/2о17 ддlмлI/ гггI

IJIоI}однАин<Dо
Дс,-Iопо,цrIд ltll4)орпrаr(IIл
l Iilpl !U(il Ila l]],зло)IiIIтелл: ро75В
tr,Iзходяц Ho]\,lep: r59з от дата z5/ro/zo17
I(oN]eH lirp па в,ьзложrtтеля:

"r!,]вършване на дейности по полаIане на запечатващ слсй на Депо :за неопаснrl
отпадъци (НПО) секция IIIA и Клетки З и 4 в секцJ,Iя III Б"-реф.Г],
12 2 оо) / 2 о1'1l-. .

про],1зводственI,1

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТЬЦ
! fIl,б-ltttчсн
I. 1)

IIaltlIeIIoIlaHrIc rr алDсс

()фlIll!la,llt{o r]аII[1енованле:
El,,I r ел LАл

пационiLпен регпстрацпонсн номерi

1,2зэ26д94

ПоlцеIiскll адрес:
I,I ]ън
1,рада
код NUTS:

Гl)ал:

l'ъпъбоео

Jl Ilце за

вGз4

Пощенскп кодi

Дър}каRа:

вс

62ва

4

т елеdlоп:
0з5 9 41862з9з

контактi

!IH*. ! paci,Ix4r]pa Димитрова
Електронва поща:
r ke'. G lrr. i ke_L bg. соm
IIптерIlет алрес/л
oclloBeII алрес (URL):

Факсi

0з5

mа

9 41862з9з

ht tp: / /r.Tr;w.lэri kel-bq. соm
Ддрес tra про(lrrла на купувача (URL):

htt]p:/'/L)IrkeL-bg.com/bglabout-uS/buyer-profile/procedureS/1]6
izl.aIShl,ane
deinoStl-po-pola9ane-na,zapechatvaSht-sloi-na-depo-za-neopasni-prolz,.,oclStveniotpadatz j -про sektzlya-iiia-i-kletkl-З-i-4-v-

na

I.2) llllл Ila възло?I(Itтеля
Irtопълвir се от пr,блпчен възлоrкител)

!Мttпttсгсрство плIl друг държавен орган, включцтеJttlо !Пуб;tи.tltоllравнаорlаllltзаIUlя
lt

xI

II

t l)el l IoHaJlHlI

плп MecTHlt подразделенlIя

lIIацtlоIrлпна агенцrrя/слуrкба

!Европеiiска lrнстtrц-цlIя/агенцllя
ol) га

II

п за

l I l

! I'егrl<lrril,rer r llJll! \lec,l,el{ opl,alI
П I'el,tltlltл пltа ll]Ill Nlе(],гIlа аl,еlt IllIя/слчжба
I.з) OcrlrrBrla 71ciiH<rcT
(ttttlt ь,tпа сс оl tl]бllt1.1elt в,t,з-,lоrtrtrтел)
! t)бlltccтtK,lltt r c,,tl ги

!flрчг

!

() l б1llrIta

!Соцrrална закllила

f]

I

f]()бtltсс t псrl l)clt
П()tiопltл сlrеда

ll:,,rr,,rrrl,t,,,,чrr lt,|,l!Iljlll(,ollll леi'|l|(,с,|

пl]лраtlеопазвitнс
I.4) OcrrrlrзH:t ;цсiiн<rст

тпп:

!IIастаняване/жtIлllщIlо
и култу,ра

!Отдих, кулryра
!Образованпе

lI cIll,\ pIlocl,
||

пJIп пIе}кл\,наролпа

Irl

с] |)оителство It пtеста за

rl вероtlзповеданlIе

ПДрl-.га деiiнос,г:

(Il()Irb]Il]il сс ()l cell,trrllett в'ьз,tlожптеlt)

]]l'itз tl гtlll,lltttltIlt еtlе;lгItя
fil,i,rсllгросlrерt ttл

lllottletlcKп 1,c,,lr гtr
lliксплоаlirrlпя па геогllаt}ска

обпасr,

o1lltlx

t|Tll lllll

l \ l

) т l\ l , ! l l

l

\ l

l

l ll\llP(,IlI,It\г\1Fql

I'АЗЛI]Л II: ОТКРИВАНЕ
fiO крllвапt tllroue,,1r pir
ffiза пb;,,taгitHc па обшtесr.всна поDr,чкtt
!l;a ск.ltltlчваrlс tta рап]ково спораз\.пlеllпе
!за сr.з7lаваlrс rra дIlнаillllчlIа cIlcl.e]!|a за покyпкп
!llorlKr рс за TrllclcKT
r

fl('ьз71llвапl ква лtl(lпкацItоl l tta cItcTeпta
I Irl;rb,tlcaTa е в обllастttr'е о'гбрана и спгурност
l1.1 )

ла П llc Х]

lllrjl tla

(lItttrb,tBa сс clt, tl1 бltllчся в,ьз,ttо>liител)

ItJ гll1ltпа IIl)оцед\ ра
П ().patl lI,tetl,t Ill]оцед),ра

!(lьсrсзаr,с-,lltа ltроllсл\ ра с логоваряIIе
!fl,ьс,I сзllr,с псн дtlа,ltог

! l IapTl l l,tlpc гво за IIHol!aItл|I
!l [rlгrlrrаllл rc Гrсз гIрсllваI)птёлI]о обяirлване
! l{or rrlr 1lс за TlpocKl
!IIr б,tttчrtо с.t,стезаtrllе
ПI lortt:,l ttlt,,tlltпягtе
t

(lloll1,IIBa се oI ссктореп вr,зложител)
! {] r KplrTa ll роllел\ ра
1lalItl.teHa ll1lоцсд1llа

|]Or

!l [,, r,,,,л 1rл lr,, ,, ll l)Ёлп]l pl I г(.л нп
!(lr,cr сза't е lrt'H 2цtалог
!I Iap,l,ttbolrc r,Bo :lil пIIollallIII1

lIoKj,] Hfl

зп \1lilс

гllс

|],/loT rlllа;lл гtt бс,:з II])е/lI.арltтслна IloKaHa за ччастIlе
! T(tlrl llr 1lc за tlllоеrсг

ffi

I

Ir б,t r r,r rlo c-t,c t t,зltl rl rc

(]а п1,:].rlal,ill]c IIа обlltсс,гпеIIа 11орыIка в облас,гите отбрана
IlIIIIcIIa ll|j()llсл\,l)а
tlt lltlltllяlto с ltr бпtlI(\ Ilaltc IIа обяI]JlсtIIIе за по])ыIк:l
( 'ьс I ca]il го.llсl l
llIIа-л()г
о бсз
е tla обяплеtttlе за It

II

сIlц,рIIост)

l'A3/{IiJI III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(

rlrrtr b-lrBa сс (rг п) блIl.tсIl въз,r<r;r<rrтел)
7з. а.п, 1 о,г З()П
7з. a,Il, 2. L 1, б, [ ..] от ЗОtI
,г,
2 от ЗОII
7з, .Lп. 2,
13, ал. l 1.7I],LR lrP. с iLп, б от l]()П
79. а,ц, l. ], [,,,] oT ЗoIJ
t3. аJL 1, 1,- 11 I]ъв вр. с аJL 8 от ЗОП
13. il.п. l. 1,. 12 от a-lоП
182. i],п, l I]ъl} вр. с (Iл. 79, ал, 1, 1.. [.,,] оr,ЗОП
t|,]2, л.lI l. r, I, l oI lJ()П

(ltrrпълва сс от celiTopelt възложцтел)
i]()П

П1l_,l

1:]2 о,г

[](Lп,

l1зi3, a.,r, r.

!

t[л, rlЗ. шr r.

,г.

7 Br,B вр. с rut, б от ЗОП
т. [,, ] от ЗОtI
l],IrI] Bl), с tl,rl 79, aLл. 1, т, [...l от

3оП
П11-,l 1:l3. ап, 1
ПIlJl l3. jl,| l.,l, lj выl нр.(,iLл, RогЗОП
Kt] ц l8. ац, 1, l l2 от ЗОIl
ПrIп. liJ2, аJL r.,г,[,, ]оr.ЗОП
!tllr r3z. alr. 1 лlrв Ilp. с чл, 79, ал. 1, т. [..,] от 13ОП
ПIL|l, 1.11, aJl 1 от:]ОП
tIlr t4:, a;L 4 пъввI).счп. 142,ал. 1 ll чJL 141, ал. 1о,гЗОlI

(llrlrrъ,lrва сс прIt tl. r:rлаrаЦс на обlцсственrr поръчкrI R областIlте ()тбраrrа rr crrгrlrrr<rcT)
Пtl.J. t(x) (II l]()lI
tI I. la),] arI. l ()l lj()fl
ll 164. a]l. t, ,r, l ,,l о,l ЗоII

rI

lllll cl]r]

:,l бr a.]cir] L)nln 1lQ ]Jol]R].

!6l

поръчкА

11\l]

IV. t) I,IarrпrcHoBaHrre
"I,1:звършване на де йно с тrr
llE OJ]l]водс,I BeHI,J отпадъци

по полагане

(нпо)

на запечатващ

секция

I\'.2) ()бсIiт Iril порт,чl(ата

!

('t

IIIA И

слоIi на Депо за неопаснL1
КЛеТКИ З и l в aе(ц]lя IIi Б"

re,lc lBtl
rlr;ll

1lrrr r

!,"Irlc

tlr

l\r.:l) Orrtlcirцlle на предмета на поръчката (естество lI колIIчество на стро!lтелнlI
рабtrтtt, лrrставкlt

rl-JIlI l,сJrl,гII IlлlI l,казване ца потребностлr rr uзlrсrtванил)
l{огаt<t ос,Itttпtlltят llрсдпtет сыtър)ка доп.t,лнllтелни предмети, те трлбва да бr,дат oпttcaltrt TуK,

III)-l(rIe1 IIа lJастоящата обществена поръчка е: '.I,J:в,ьрцlЕаl]е IIа деi!lIlrljтIj по lLI].].l1,alIe
:n,+ ]1:l1E.lпi с.поl]l нa Депо за неопасни проr!-rвсдственI,J отilaдъцI.] (НПa])
L]еицJ.iл IIiл
]''rl.'1'I]]l ] ti ,! В СеКЦt,tЯ I]I В" реф.N' 722aOra/2al lL,
(, TeriHl.],]e!(II :]_]F]а./теI)11|:.!пy.].-,I
Il.)1]OI]eHI,! в те;aническата
l

спецификация

към

всяка

отделна

ооособена

L]а
J:

ло_fI,J]..l14я,

\'.4) ОбII(сс],l!сtlа,гil пор],.Iка сълър7iа rlllltcr(BaHttrl1 сll.r,рзанrl с ()паlrltанс на оla()лIlата

даП

IIс

Х

I{1rrr,c;rtrtrгc. соъl)ililяtt с опазRане на окоJIната срела прIlсъстват в: (пrlrlrя. п()с()чс,l с
l

0\IIIlrlcclii1 l il сllецltrIlttкацltл

lil)l' l c|)lJIl ге :llt II()llб()])

(брой
(брой

Ilolitli]l] Il]IIlI Ie .]il ()IlcI]I<a на сlфертll ге
l

lзII(,I(паl

l

Il я]

а пl)II ItзпълнеIttIс надогсrвора

(клаузп

п llpoettTa на обrчtt

/lогоI]орнlt

__

__,.

I\'.5) IlII(hopillaIUrя oTHocIro средсt.Irа от Европеr"tскrIя съюз

()бIIц,с1,1l0lll] Ia Il()pT,rIKil с вы} вр,ьзка с TtpoeKT п/tt,rllt
програпlа.
cпI)ollcii(Iill I с 1]х)ll/()lзс Il Ilрогра]!tп
I IlLcrr illrlltr r;аIlrlл па ll|)()cKTa:

(lllrtarrcltpatl/a със cl)e/l(t,I]a

о1

)
)

(бРоil)

даП IrcK

I\'.6) I'а:!дс.,rлIlе trn обособснtt rrозпцlIIr

I ltt,trlлlltltt lt iI()l),ыllill с
разлеJIспа IIа обос()бенll позIlIlIIrI
NI()lI!l]Il зil l lc Il ыll\Il)rкI I()с,п,а 3iI разлеллпе I]a tIopl)tIKaTa на обособетtlt llозllцtttt (tсогаltl
с пpttlrcl;lcttlto):

l

I\I.7) l ll)()l.tl():tIra c1,()IrHocI. на п()ръ(Iката
CToiillocr,. без 71а се llкJIlочпа

t\..B

да Х] lIеП

6100r_r0

се Rъзлага с няItолко

()бII(а cr()iiIl()cT IIit lr()l)ъltката, aIacT от IiorrTO се ltт,irJ-Iага
с нас,r,()rlп(атil IIр()I(сдJ l)a:
('t {)iil l()c I. бсз lla (с nKJl к)чпа
lIДС:
llапr1.]
('llltс,ы( lta oclaHaL,lItтc проItедчрIt с кРатко описанtlе
ва ].ехпliя прелпtетi

I1\3/|IiЛ V: l\{ОI'ИВИ
\r.r) McrTrrBlr за rrзбора на процед54rа (когато е прпложимо)
(T(pa,,I(o

oпllcaIllle на фактл.tеските обстоятелства, които обуславяr, избора lla съоl,tlетната

пllоцеlt_t,ра)
(]aL,To]lI.]л(].lвата. иlзискващll спешно провеждане на проLlед],,/ра:
п]/a)лJ]чно caJcTeзанJ,]е
Ilрел[,]aт: .,il,звърlхване на дейност]t по полаIане ца запетlатвац aIla,й на
деп() -з,]
l]е'-]]lаl]НГl ПР ОI'lЗВ ОДСТ Ве НИ ОТПаДЪЦrl (НПО) секцLlя III Д и KJieTKL] З,] 4 Ij сскLLrlя
П", tlрr-.дlвl.,tД KoLITo спазваНето на предЕИденI]ят В ал.2 ца ,lл. 17В от ЗОП, срок е
грър,l{.., д,ь_lI,ьГ ]-J е н,Априемлrlво да бъде спаlзваН и на.талаТ прr4лохение!,О
на чл. 1l8
аJI . ] от l-]ОII, са следните :

Въf

основа

']е:]онната

на даннI4те
за ме т еороло Iичнит е условrIя
от предходн!t
голини,
прогноза
на НИМХ е видно/
че в резl/лтат
на набл]tяаващt{я
зlамен

:]Ila],] JelчIJe
\ l] . ]rl|-

както
сезон

Ilo внезапни промени в посоката на вятъра са налIJIjе предпоставки

]iil].]|,jlliiL^llo|]].]0ý]|

.:

tlt
ист
и
'l

i:l

Uo наооганп,!ирани
. _ -all.
-,р"лТ
.o-,q"
ецlсии
и евоч]J/о-,]-о
,dпi -шlв-;;-,
рdхйи
е необ:.оДrIМо
дейностИте
по тампониране
в I,lаксLIi{ално
да се извършат
кра!ьк
срок с
на рисковете
це-ц елимrlнj4ране
от разпрашаване
на депониранLlте
нпо в околните

терrIтории/ непосредствено до секция III д и клетки З и 4 в секцrIя IIт Б.
-Дейностите , които се изпълняват в секция III А е върху терен, който не

I,]lзпоJ]зваН от годинИ и сътrласнО инвестиционния

е

проект -за /,Поетап!tо закриване i4
TexнI]Ir{ecI{a рекултивация
на съществуващия сгуроотвал и изграждане на дэпо lза
неопаснл] производстЕени отпадъци върху територията на съществуващия сгуроотвал на
Брикел

ЕАД/

гр.

Гълъбово",

в границите

на

този

терен

е установен

провокиран от наличието на големи водни маси използвани при

свлач]4щен

тр анспор тира не

процес/

то

на
1]r':/ропепелLlна. за стабилизиране на свлачищния процес не се долуска навJlизането на
RодIj в дялото на сгуроотвала.
За целта. инвестиционният
проект предвижда иэолиране
на пов,ьрraността на тозИ терен с минерален запечатвац плаaт от гJlинести земнrI L4acI4.
В сltу..тд9 своевременното и в максимално кратък срок запечатване на пов.ьрхността Ule
предпа:]r4 1,I стабилизира терена в случаите на продължителни ва,пеr(и.
-L{еl]aj;,0дI,1мо е в цай
кратки срокове да се осъществи привехдането на д-Апоl]о за
aъ:,iран--нI,Iе на неопасни производствени
отпадъци към въведенi4те с коLtплеkсно
разрешI]т.пно, N! 4ВЗ Н0/2014г., на \\Брикел" ЕАД, изи(.квания ]{ъм депото, в оОластта
на о]]аэването
на Ьколната
среда
по отношецие
на емисиите
в ат14осферн1,1я въздух,
el,!,rc]t]IT-6 на отпадъчни
води,
на производствените
управлението
отпадъци
и предвrlд
IlI]едl]тL]ящото
въвеждаЁе
в експлоатация
на инсталацията.

-Във вг"ь]ка с посо,rеhата по-горе вероятносТ от създаване на

eMrIc],lJ,! I'I евентуално

оa]цrtна

запрашаваце

е необходимо

спазването

не ор га
на поетllте

нLlзиранr' праiовrт
анга]{l1ментr,

Гълъбсво за предотвратяване на такива случаи ,1 елиминиране на риска от

кы4

ра:rпрашаване на депонираните нпо, при което
тампонирането на Депото 'сJlелва Да се
lIзвършr1 в л41,Iнrlмалния технологиrJно допустим срок. От ДРуга страна вероятносЬrа
от
оD]4лц1,1 валежI4 налага спешнОто изолиране на повър:aността на терена на секция IlI
с мJ,Iнерален
запетJатващ
п-паст от !линести
среда
IJ заI,]азване
на развитата
екосйстема

околцостта.

земни масиI
с цел опазване
ца околната
на терrIторията
на Iрад Гълъбово
и

\r.2) ЛиIlа, ло KotITo се Ir3праIца покацата 3а }|частие в проrIсдJ?а на договаlrлЕс без rrlrсдварIlтслн<r
oбltB.,rerrllc, догоRаряне без предварrrтелпа покан за участие, договаряне бЪз тrl-блrrкЬапе rra

()блв,]спltе

i}а

пор.ьчliа, пряliо догоRаряне (когато е прrrло;ки;rrо)

\'.;3) l lacr <rrlrrцaTa проr\ед}ра е свър3аrIа с предriодна проllелJра за Rт,злаI.аце на обrI(сстIiсна поl)ъчrial

ri()llti\l)c за проеriт, rtоято е (когато е прrlлоrirlгrо):
oTKpIJTa с решенriе N'
от дата
дд/м,i,4/гггг
пi,б_пrlrуваllа в Регистъра на общественИте поръчки лод уникаJтен
{ппппп ууу} -).ххх )
,I-IrIr

\:.4) ,ЩtlIIъ-lrrrrrгслrтата лоставrtа/поDторIIата

('trliiltrlct. бсздасе

вrслtо.tва

л,l(С:

РАI}ЩFJI VI: О оБрявАм
fi rlблtrпсllttсttl за r]п()песIяваlIс oтKpIlBaHeтo
! tlot;a ttа,га за t чаr:,I,tlс

Ili1

IllIaJII1o lIa]I]\leIIoBaHпe

Ко]чrl с|

IoII\elI(KII а/]рес
. BrJ,l оша

е прr.rлоrкимо)

за процед}т)lrтс по обжалDане

1.с

Пощеtrскu код

.]с)4rтlя
(i r]]rl

BajlrIa:

1я за защита на конкуренцията

Сri.'гt

\lпI

ч(!!'l'га rtлtl cтporrTeлcrrltr с (rtогато е IlрIrло?ri!lпlо)

процелlра

VIl.r) flопт,лнптелна информация (когато

1000

i:lr

с,]] Lin!i_l.]o]]]!loý.l\_

I,]!

Ji]J,

^

PEltIFlllll

] \ ()ITiPJIB

ТелефоtI
Ддрес за слектронна почlа
cr_.caclminLQ срс . bq
LI]rтePHe,г адрес (URL):
ht l р :,/ /,,.;,,п,w. 9рб. бq

02 9834070

Факс

02 9в0]]15

Vl I.;1) Подаване на жалби

'fочllа ltвфорпIацl.rя относно краен срок/крайни срокове за подаване на жiL,,Iбп:
(]ъг.пасно правI]лата ца гл. 2l от ЗОП (чл. 196 и слелваlците

VIII: ВЪЗЛОЖИТЕJI
\rItI. l)'l prrTe rrпreHa: (Подппс)
iHi I пL,|j ]lеЕлсв
Павлов

\lIII.2) ДJl,ьrriност:
],l з п,ь_I I] ]J,I ф

еле н

дJ4 ]эе

кт

(a};foj

от

:_]oI]

)

\IlI; ll \ llP(nll.ц\ г \ l0цtr]

r

LI

