
00030-2016-0013

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

BG-Силистра:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Решение номер ЗК-1276 от дата 08.08.2016 г. 

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565537
BG325, Община Силистра, ул. Симеон Велики №33, За: Валерий Недев, България 7500,

Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://poruchki.silistra.bg/.

I.1)

Вид на възложителя
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление

ІI.1)

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Наименование
Авторски надзор на  обект ,,Разширяване  на  гробищен парк  - трети етап'' гр. Силистра

програма  за  енергийна  ефективност  на  многофамилните  жилищни  сгради  на

територията  на  община  Силистра  за  “Многофамилна  жилищна  сграда  с

IV.1)



V: Мотиви

административен адрес гр. Силистра, ул. „Филип Тотю“ № 52

Обект на поръчкатаIV.2)

Услуги

Описание на предмета на поръчката
Съгласно  чл. 162 от Закона  за  устройство на  територията  е  необходимо да  се  сключи

договор мезду Възложителя и Проектанта за упражняване на авторски надзор за обект

„Разширяване  на  гробищен  парк  –  трети  етап“  -  гр.  Силистра,  ПИ  №66425.3.8,  ПИ

№66425.3.31 и ПИ № 66425.3.51 на землището на град Силистра.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната
среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът на  поръчката  е  неделим  и  всяка  една  от  дейност от обхвата  е  неразделно

свързана  с  останалите,  което  не  позволява  разделянето  на  обществената  поръчка  на

обособени позиции.

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 1000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо

лице  би  довело  до  нарушаването  на  авторските  права  и  тези  на  интелектуална

собственост, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права

-  ,,одобрени  архитектурни  проекти,  одобрени  проекти  по  устройствено  планиране,

карти,  схеми,  планове  и  други,  отнасящи  се  до  архитектурата,  териториалното

устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката

и  техниката“.  В  тази  връзка,  единствено  лицето,  което  притежава  авторски  и/или

изключителни  права  върху  инвестиционният  проект  може  да  реализира  настоящата

обществена поръчка. Община Силистра е възложила изготвянето Изготвяне на работен

проект за  разширяване  на  гробищен  парк  – гр.  Силистра  с  Договор  №  2015-027-У  от

20.04.2015 г. на ЕТ ,,Мипро – Димо Михалев“  сключен по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от

отменения  ЗОП.  Възлагането  на  договора  за  осъществяване  на  авторски  надзор  за

V.1)



VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

настоящото разширяване на гробищния парк на  друго лице, различно от лицето, което

притежава  авторските  права  по  първоначалният работен  проект ще  доведе  до тяхното

нарушаване.

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
ЕТ ,,Мипро - Димо Михалев“ гр. Силистра

V.2)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00030-2016-0003

поканата за участие

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.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото решение
08.08.2016 г. 

VII.4)

Трите имена
Денка Димитрова Михайлова

VIII.1)

Длъжност
За Кмет на Община Силистра на основание Заповед № ЗК-1252 от 03.08.2016 г.

VIII.2)


