02023-2016-0004
I. II. IV.
BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Напоителни системи ЕАД, бул.Цар Борис ІІІ № 136, ет.3, За: Наталия Николова,
България 1618, София, Тел.: 02 8085001, E-mail: office.central@irrigationsystems.bg, Факс:
02 8085022
Място/места за контакт: Дирекция Европроекти и обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://irrigationsystems.bg.
Адрес на профила на купувача: http://irrigationsystems.bg/2014-10-02-18-24-19/301--2016004-17900-.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги
Околна среда
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
"Аварийни ремонтно-възстановителни работи на корекция р.Струма на км.17+900 в
землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград- брегоукрепителни работи на
дясна берма и предпазна дига"
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо
на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Предприемане на спешни мерки за аварийни ремонтно-възстановителни работи на

корекция р.Струма на км.17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич,
обл.Благоевград- брегоукрепителни работи на дясна берма и предпазна дига. Обемът и
количеството на дейностите, които следва да се извършат са описани в Количествената
сметка /КС/ на обекта, приложение към договора.
ІІ.1.5)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45000000
Описание:
Строителни и монтажни работи
ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната
търговска организация
НЕ
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
91199.6 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Договаряне без обявление
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя
ЗОП-2016-004
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № Д-53-793-74 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Аварийни ремонтновъзстановителни работи на корекция р.Струма на км.17+900 в землището на с.Старчево,
община Петрич, обл.Благоевград- брегоукрепителни работи на дясна берма и предпазна
дига”
V.1)
Дата на сключване договора
05.04.2016 г.
V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
04.04.2016 г.

V.2)
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
АРИС-09 ЕООД, ЕИК 200727304, ж.к.Слатина, бл.24, вх.Д, България 1574, София, Тел.:
08 87702771
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 91199.6 BGN без ДДС
V.5)
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на
ЕС
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) 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.
VI.3.2) Подаване на жалби
Срок за подаване на жалби съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
12.05.2016 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали
обединения - и за членовете на обединението
"АРИС-09" ЕООД, ЕИК 200727304.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими

за

възложителя

обстоятелства.
Необходимо е предприемане на незабавни аварийни ремонтно-възстановителни работи за
брегоукрепителни работи на дясна берма и предпазна дига от корекцията р.Струма на км
17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград. Вследствие
падналите валежи през м. март 2016 г. е разрушена дясна берма и дига от корекцията на р.
Струма на км 17+900 в землище на с. Старчево, общ. Петрич, което може да доведе до
наводняване на Храм Ванга в с.Рупите. Във връзка със Заповед № ОА-РР-116/

12.03.2016г. на Областния управител на Област Благоевград е назначена комисия, която
на 14.03.2016 г. да извърши оглед на авариралия обект, като същата е констатирала
следното: Над моста на р. Струма при с. Рибник, общ. Петрич има изградена временна
насипна дига с дължина около 400м., във връзка с ремонтни работи по прага след моста в
левия участъка на реката, в кюнето на реката, като основното течение на реката е
насочено към десния бряг на реката. В следствие на пренасочване на течението на реката
е започнало разрушаване на около 5м. в широчина на дясната берма от корекционното
съоръжение на реката. Комисията е предложила да се заскали разрушения участък от
реката и да се изиска становище от ОПУ Благоевград относно изградената временна
отбивна дига пренасочваща течението на реката. Във връзка с горното и след спадане на
водното ниво в критичния участък от корекцията на р. Струма на км 17+900 и
непосредствената възможност за достъп в него, на 25.03.2016 г. работна група с
представители

на

Областна

дирекция

„Земеделие”

–

Благоевград,

Общинска

администрация Петрич и „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма Места” е
извършила последващо обследване и е съставила протокол, в който са изложени следните
констатации: • В следствие преминала висока вълна в р. Струмя е разрушен участък от
дясна берма. В кюнето на реката е изградена временна отбивна дига, за бъдещ ремонт на
дънен праг, която насочва течението в дясната част на реката и в следствие, на което се
рушат изградени корекционни съоръжения. • Сегашното състояние на корекцията на р.
Струма при км 17+900 създава опасност от нови разрушения и изнасяне на бермата.
Застрашен е устоя на мост свързващ гр. Сандански и Петрич, както и сигурността на
хора и съоръжения в района на корекцията. • С цел предотвратяване на по-значителни
критични ситуации, предпазване на бермата от по-нататъшни разрушения, осигуряване
проводимостта на реката, както и гарантиране сигурността на хора и съоръжения спешно
е необходимо „Напоителни системи” ЕАД да предприеме незабавни действия за
извършване на Аварийни ремонтно-възстановителни работи на Корекция р.Струма на км
17+900 в землището на с.Старчево, община Петрич, обл.Благоевград. Провеждането на
публична покана или процедура по ЗОП ще се забави във времето, поради което считаме
за целесъобразно, поради аварийния характер на обекта, че същия трябва да бъде
възстановен в най-кратки срокове с цел предотвратяване на по-големи щети.

