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AO II
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: ркйаор.Ьа , аор@аор.Ьа 

интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
□  Проект на решение 
^Решение за публикуване

□  осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап:________ ________дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения___________________________________

Решение номер: 1043 От дата: 05/05/2020 дд/мм/гггг________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00373
Поделение:________
Изходящ номер: 2088 от дата 05/05/2020 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^Публичен
ПСекторен______________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Тракийски университет

Национален регистрационен номер:
123024538

Пощенски адрес:
Студентски град, ст. 335 Делоовдство
Град:
Стара Загора

код NUTS:
BG344

Пощенски код:
6000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Гергана Маламова

Телефон:
042 699270

Електронна поща:
gergana.malamova@trakia-uni.bg

Факс:
042 672009

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.uni-sz.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index
I.2)  Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител) 

□Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

□  Регионален или местен орган
П  Регионална или местна агенция/служба

55 Публичноправна организация

П  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д руг тип:_____________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

□Обществени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура____________________

УН П : e80ef7c5-dfc7-4df5-bc3b-O27c3e696537 1

http://www.aop.ba
mailto:gergana.malamova@trakia-uni.bg
http://www.uni-sz.bg/
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


Партида: 00373 РЕШ ЕНИЕ ЗА О ТКРИ ВАН Е Н А  П РО Ц Е Д У РА  (версия 6)

П  Отбрана
П  Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване

□  Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
52 Образование 
ПДруга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Газ и топлинна енергия 1 | Пощенски услуги
□  Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□ Водоснабдяване □Д руга дейност:
| |Транспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
52 Откривам процедура

52за възлагане на обществена поръчка
□ з а  сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки
□  конкурс за проект

□  Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не 52

II. l ) Вид на процедурата_________________________________________________________________________
(попълва се от публичен възложител)

□  Открита процедура 
□Ограничена процедура
□  Състезателна процедура с договаряне 
□Състезателен диалог
П  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект 
52 Публично състезание
П  Пряко договаряне____________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□  Открита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
П  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
I | Конкурс за проект
I I Публично състезание
П  Пряко договаряне____________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
□Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ____________________________
(попълва се от публичен възложител)

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
52Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ПЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
ПЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП____________________________________________
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□Ч л. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Ч л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Ч л. 141, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 142, ал. 4 във вр, с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_______________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 164, ал. 1, т. [..,] от ЗОП_____________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_______________________________________
IV. l) Наименование
Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на 
Педагогически факултет и Медицински колеж към Тракийски университет 
Стара Загора в У .П.И .IV3921, кв. 525, Стара Загора
IV. 2)  Обект на поръчката
65 Строителство 
□Доставки
П  Услуги_____________________________________________________________________

IV.3)  Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Настоящият проект е разработен на основание:- Скици №№15-212430-
02.03.2020 г.; 15-212434-02.03.2020 г.; 15-212439 02.03.2020 г.; 15- 
212442-02.03.2020 г. издадени от СГКК Стара Загора; - Скица №431-
18.02.2020 г., издадена от Община Стара Загора с виза на главния 
архитект от 23.03.2020 г. и заверена от ВК ЕООД и EVN Стара Загора; - 
Влязъл в сила План за застрояване (зап. №1978/04.11.1997 г.). Проектът 
касае мерки за подобряване на енергийната ефективност за учебните 
корпуси на Педагогическия факултет и Медицинския колеж, които са част 
от Тракийския университет в Стара Загора. Сградите представляват част 
от общ комплекс, който включва и Департамент за информация и повишаване 
на квалификацията на учителите (ДИПКУ). В предишен период от време са 
из-вършени мероприятия, свързани с подобряване на енергийната 
ефективност на учебните корпуси на ДИПКУ. По тази причина в настоящия 
проект са разработени мерки за подобряване на енергийната ефективност 
само на корпусите на ПФ и МК, които на общата ситуация са означени като 
блок А, блок Б и блок В. Категорията на обекта се определя съгл. чл.
137, ал. 1, т. 46) на ЗУТ и на чл. 8, ал. 2, т. 3 на Наредба 1 за 
Номенклатурата на видовете строежи и се класифицира като строеж 
четвърта категория, тъй като не се променя конструкцията и 
натоварването на сградите.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не 65 
на околната среда__________________________________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)............................................................................................... ......  ............................

IV.5)  Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не 65
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:
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IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не ̂
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Като се вземе предвид естеството на дейностите - предмет на възлагане и 
тяхното извършване на един обект на Възложителя, настоящата обществена 
поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Дейностите, 
включени в Техническата спецификация, нямат разнороден характер, 
взаимосвързани са и се характеризират със своята еднаква териториална 
обособеност на извършване, предвид което разделянето им в отделни 
обособени позиции е нецелесъобразно. Технологичната последователност на 
дейностите предполага изпълнение от един изпълнител-строител, който ще 
координира действията по изпълнение на обекта. Разделянето на обособени 
позиции в настоящия случай ще създаде предпоставки за различна 
организация на целия строителен процес, липса на координация между 
отделните строители, респективно невъзможност за спестяване на човешки 
и материални ресурси. В този смисъл изпълнението на поръчката без 
разделянето й на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален 
резултат и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между 
резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. 
По този начин Възложителят ще си гарантира: цялостно изпълнение на 
предвидените дейности - предмет на поръчката, респективно един 
изпълнител ще носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка; ще 
се постигне оптимален процес на управление на предвидените дейности и 
един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем на строителния 
обект.
IV.7)  Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 43827  6.00__________ Валута:__________BGN

ГУ.8)  Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:_____ Да Д  Не ЕЙ]
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:____________________________ Валута:__________ BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V .i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Предвид планираната стойност на строителството и след съобразяване на 
обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен 
предмет в рамките на предходните 12 месеца, съгласно разпоредбите на 
чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17 , ал. 1 от
ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и 
прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на 
изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид 
обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно 
точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице 
условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18 , ал. 1 
от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по 
предвидения в ЗОП ред и вид процедура - публично състезание. 
Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен 
публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно 
прозрачността при разходването на публичните средства, целта на закона, 
като се защити обществения интерес и едновременно с това - да се 
насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при 
възлагането на поръчката.
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V.2) Лица, до които се изпращ а поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3) Настоящ ата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
общ ествена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-________-________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_____________________________ Валута:__________BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ__________________________________
[^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
□  поканата за участие
^документацията___________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
V IIл) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в 
официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в 
основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/? 
q=page&idd=index&porachkaid=20200504uYaV2683120
V II.2) Орган, който отговаря за процедурите по обж алване________________________
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin0cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращ ане на настоящ ото реш ение

05/05/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
V III.l)  Трите имена: (Подпис)
доц.д-р Добри Желев Ярков
VIII.2) Длъжност:
Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора

Заличено съгл. 

§1, т 1 от ЗЗ.ЛД
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