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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/2014-10-02-18-24-19/302--2016005-38400-.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
„Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р.Струма-Вълково диги на
км. 38+400 в землището на с.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”
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.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предприемане на спешни мерки за извършване на аварийни ремонтно-възстановителни
работи на коригиран участък на р.Струма-Вълково диги на км. 38+400 в землището на
с.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград” 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
551429.76 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-2016-005
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
НЕ
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № Д-53-899-93 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Ремонтновъзстановителни работи на коригиран участък на р.Струма-Вълково диги на км. 38+400 в
землището на с.Илинденци, община Струмяни, обл. Благоевград”
V.1)
Дата на сключване договора
18.04.2016 г.
V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г.

V.2)
Брой на получените оферти
3
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
ИНФРА РОУДС ЕООД, ЕИК 202062878, ул. Майстор Алекси Рилец № 38, България
1618, София, Тел.: 02 8952410, E-mail: office@infraholding.bg, Факс: 02 8952411
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 551429.76 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
„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК” ЕООД, ЕИК203008787; „ИНФРА РОУДС” ЕООД, ЕИК
202062878; „ИНТЕРХОЛД" ЕООД ЕИК 202357469.
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 на
обект: Ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. Струма- Вълково
диги на км 38+400 в землището на с.Илинденци, община Струмяни, обл.Благоевград.
Вследствие преминала висока вълна в р. Струма през м. март 2016 г. е разрушена лява
берма и предпазна дига от корекцията на р. Струма на км 38+400 в землището на с.

Илинденци, общ. Струмяни, което застрашава от скъсване и авария на съществуващ
газопровод /собственост на „Оранжерии Кресна”/, което може да доведе до обгазяване на
местното население. Във връзка с горното, след спадане на водното ниво в критичния
участък от корекцията на р. Струма на км 38+400 и непосредствената възможност за
достъп в него, на 25.03.2016 г. работна група с представители на Областна дирекция
„Земеделие” – Благоевград, Общинска администрация Струмяни и „Напоителни системи”
ЕАД – клон „Струма Места” е извършено обследване и следните констатации са
направени: • В р. Струма е разрушена и изнесена част от лява берма и предпазна дига. В
реката са се образували наносни острови, които насочват водното течение и рушат левия
бряг. • Сегашното състояние на корекцията и лявата дига на р. Струма на км 38+400
създават опасност от нови разрушения на дигата при високи води. Застрашени от
заливане са земеделски земи. • Съществува реална опасност да бъде прекъснат изграден
газопровод в петата на дигата откъм сухия откос, собственост на оранжерии Кресна. •
Обекта е в кризисно аварийно състояние. На 14.04.2016 г. постъпи писмо от „Напоителни
системи” ЕАД – клон „Струма – Места” с приложено към него писмо изх. № 08 04450/11.04.2016 г. на кмета на община Струмяни, който ни алармира за критичното
състояние на обекта и необходимостта от незабавно извършване на аварийни ремонтновъзстановителни за възстановяване на изнесена берма с дължина 500 м. и предпазна дига
с дължина 200 м. Основен приоритет за предприемане на спешни мерки е предпазването
на

газопровода

от

разрушаване.

Ц

цел

запазване

целостта

на

газопровода,

предотвратяване на критични ситуации, които да застрашат безопасността и здравето на
хората, необходимо е „Напоителни системи” ЕАД да предприеме незабавни действия за
извършване на ремонтно-възстановителни работи на коригиран участък на р. СтрумаВълково диги на км 38+400 в землището на с.Илинденци, община Струмяни,
обл.Благоевград. В подкрепа на гореизложените мотиви се прилагат следните документи:
1. Писмо с Вх. № АД-07-23-33/14.04.2016 г. на Управителя на клон Струма Места на НС
ЕАД с приложено писмо с изх. № 08-04-450/ 11.04.2016г. на кмета на община Струмяни;
2. Констативен протокол от 25.03.2016 г. на работна група; 3. Снимков материал (2 бр.).

