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ТРАКИИСКИ УНИВЕРСИТЕТ
-----------------------  Стара З а г о р а ------------------- —

Изх.М
Н, 0 $

ДО
ЕТ " Емилиан 92" 
гр. Стара Загора 
ул. Стара Планина 
вход/;

№ 11 /северен

Уважаеми Дами/Господа,

На основание чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП Ви отправяме настоящата покана 
за участие в процедура на договаряне без обявление, за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложен ремонт на 
водопреносната мрежа в котелно помещение на Медицински факултет при 
Тракийски университет, гр.Стара Загора“.

Правно основание: Настоящата обществена поръчка се открива във 
връзка с възникнала необходимост от неотложен авариен ремонт на 
водопреносната мрежа в котелното помещение на Деканата на Медицински 
факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора, находяща се в 
гр.Стара Загора, ул. „Армейска” № 11, с цел възстановяване на 
водоподаването в сградата, аварийно прекъснало на 04.08.2015г. поради 
пропукване на хоризонталната тръба в сградния водопровод, настъпил в 
резултат на централно водоподаване с високо налягане по градската 
водопроводна мрежа.

Водоподаването в сградата не може да бъде възстановено без 
отремонтиране на прекъснатата хоризонтална тръбва и множеството 
пропуквания по нея и отклоненията й.

В резултат на прекъснатото водоподаване, сградата на Деканата, 
находяща се в гр.Стара Загора, ул.“Армейска“ №11 не може да се 
водоснабдява с питейна и битова вода, което възпрепятства осъществяваната 
в нея дейност. Липсата на вода застрашава и здравето на работещите в 
сградата служители на Медицински факултет на Тракийски университет 
гр.Стара Загора , а така също и на обучаваните в сградата студенти и 
докторанти.

Едновременно с това, прекъснатото водоподаване е довело до 
преустановяване на работата на разположените в сградата Лаборатории на 
Медицински факултет по Биология и Микробиология и по-конкретно до 
спиране на работата на стационираната в тях лабораторна апаратура. 
Преустановено е извършването на необходимите за Факултета научни
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лабораторни изследванеия, както и тези, предназначени за лекуваните в
Университетската болница пациенти.

Настъпилата авария не е била предвидима, а последиците й върху 
работата на Медицински факултет, обуславят изключителния й характер.

Горепосочените обстоятелства, дават основание да бъде приложена 
нормата на чл.90, ал.1,т.4 от ЗОП, като възлагането на поръчката за 
извършване на неотложен ремонт на водопреносната мрежа бъде извършено 
по реда и условията на раздел II , глава Седма на Закона за обществените 
поръчки чрез процедура на договаряне без обявление.

Процедурата е открита с Решение № 1689/11.08.2015г. на И.Д. Ректор 
на Тракийски Университет гр. Стара Загора -  проф. двмн Иван Въшин.

Предметът на поръчката включва: „Извършване на неотложен 
авариент ремонт на водопроводна мрежа в котелно помещение на 
Медицински факултет при Тракийски университет, гр.Стара Загора“.

Изискванията за изпълнение на поръчката: Ремонтните работи 
следва да бъдат извършени в изключително спешен порядък с цел 
възстановяване на водоподаването в сградата във възможно най-кратък срок.

Изпълнението на поръчката включва: подмяна и монтаж нови 
водопроводни тръби и свързване на сградния водопровод с градската 
водопроводна мрежа.

Участникът в договарянето трябва да осигури необходимата за 
изпълнение на поръчката техника, материали и квалифицирана работна сила.

Срок за изпълнение на поръчката: 5 (пет) календарни дни считано от 
датата на подписване на договора.

Провеждане на договарянето и сключване на договор.
В договарянето трябва да участва законния представител на поканения 

участник или надлежно упълномощено/и от него лице или лица с нотариално 
заверено пълномощно.

За провеждане на процедурата на договаряне възложителят назначава 
комисия, която провежда договарянето по реда на чл.92а от ЗОП.

Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне 
на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 
поканата за участие. Резултатите от договарянето се отразяват в протокол, 
който се подписва от членовете на комисията и от участника.

След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до 
възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

- Сключване на договор;
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- Прекратяване на процедурата.

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по 
чл.73, ал.1 от ЗОП и сключва договор с него.

Място и дата на провеждане на договарянето: 10:00ч. на 17.08.2015г. 
в Заседателната зала на Тракийски университет гр.Стара Загора.

За участие в договарянето следва да бъдат представени следните 
документи:

1. Попълнено и подписано заявление за участие в договарянето -  Образец 
№ 1;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на 
участника по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от 
застрахователната полица трябва да отговаря на обекта на поръчката и да е 
валидна за срока на изпълнение на договора;

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо вид и 
количество на отделните видове ремонтни работи^

5.Ценово предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо 
остойностяване на техническото предложение по количество и видове на 
ремонтните работи, както и елементи на ценообразуването при поява на 
непредвидени с него ремонтни работи.

5. Декларация за извършен оглед и съответствие с изискванията за 
изпълнение на поръчката /свободен текст/.

6. Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП.

Срок и място за подаване на офертите: 15,30ч. на 14.08.2015г. в 
деловодството на Тракийски университет гр.Стара Загора.
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