
Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Машинно инженерство

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
369

Поделение
Община Луковит

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер
000291602

Пощенски адрес
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Град
гр.Луковит

код NUTS
Ловеч

Пощенски код
5770

Държава
България

Лице за контакт
Анелия Николаева Цветанова

Телефон
+359 879401353

Факс
+359 69752014

Електронна поща
a.tsvetanova@lukovit.bg

Основен адрес (URL)
https://www.lukovit.bg



Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Доставка на нова надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за зимно поддържане за нуждите на
Община Луковит“

IV.3) Обект на поръчката

Доставки

IV.4) 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.
Надстройка за изкърпване на пътна настилка: Произведена не по-рано от 01.01.2020г; Резервоар за битумна
емулсия-  изолация минимум 30 мм, система за подгряване на емулсията на пропан бутан или дизел, термометър
отчитащ температурата на емулсията; Помпа за дозиране на емулсия-  тип зъбна; филтър за емулсия; манометър
отчитащ налягането на емулсията с предпазен клапан; Подаване на фракция от бункера-  чрез минимум 2 шнека
разположени надлъжно, възможност за работа с два вида фракции; Предпазни решетки /сита/ на бункера - сито на
горната част на бункера с размер минимум 10 х 10 см; Покривало на бункера - двуделно РУС
покривало; Автономен дизелов двигател - управление от кабината на водача или от работното рамо на
оператора; Високо дебитен компресор с микрофилтър и хидравлично задвижване- тип винтов; Хидравлична
система за управление на всички функции на машината - хидравлична система задвижване от автомония дизелов
двигател с елетропропорционално управление на клапаните от пулт в кабината или на работното рамо; Резервоар
за вода със система за оросяване на материала-  обем на резервоара за вода минимум 300 л., електрическа или
хидравлична водна помпа с налягане минимум 8 бара, дюза за разпръскване на вода в маркуча за оросяване на
подавания материал; Пулт за управление -  монтаж на пулта или в кабината на водача или на работното рамо
на оператора, пулт за управление с дисплей с минимум следните функци : вкл./изкл. на автомония дизелов
двигател, пускане на оросителната системата,  регулиране от 0 до 100% на помпата за битумна емулсия ,
регулиране от 0 до 100% на всеки шнек поотделно, регулиране от 0 до 100% оборотите на компресора , вкл./изкл.
на системата на продухване с въздух на дюзата за разпръскване на емулсия , вкл. /изкл. на жълта мигаща
светлина, регулиране на оборотите на диска за разпръскване при зимен вариант; Система за почистване и
промиване на маркучите за циркулиране на битумната емулсия- чрез продухване с въздух от въздушната система
на машината или чрез промиване с дизел; Система за безопастност и сигнализация-  светлоотразителни стикери и
ленти минимум 1 брой маяк, сигнално обозначителна система за отбиване на движение - със следните функции -
стрелка наляво, стрелка на дясно , X размери на обозначителната система минимум 80x80 см; Летен вариант - за
изкърпване на пътна настилка- пулт на оператора за управление на всички операции, пневматично поддържане
и регулиране височината на работното рамо чрез минимум един цилиндър, маркучи за подаване на фракция
и битумната емулсия, монтирани на работното рамо, дюза за разпръскване на битумна емулсия със система за
продухване с въздух, ръчна рейка с маркуч минимум 3 метра за запълване на пукнатини с битумна
емулсия; Подготовка за зимен вариант - за разпръскване на твърд гранулат при снегопочистване - да има
подготовка за монтаж на дисков разпръскван , монтиран в задната част на бункера, с хидравлично задвижване,
управление и дозиране от кабината на водача; Да се приложи - заводски чертеж на настройката, снимки отляво,
отдясно, отпред, отзад на надстройката, рамото на пулта за управление;

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Да

критериите за подбор (брой)
1

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

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

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Спецификата на предмета на поръчката, а именно: надстройка за изкърпване на пътна настилка с подготовка за
зимно поддържане, както и извършване на гаранционна поддръжка, не позволява отделянето на дейности или на
група дейности в самостоятелна обособена група.
С оглед посоченото и предвид основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публични
средства, разделянето на поръчката на обособени позиции не е обосновано.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:
120000

Валута:
BGN

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури



Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП, публичните възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал.
1, т. 12 или 13 от ЗОП, когато обществените поръчки за доставка имат прогнозна стойност от 70 000 лв. до 271 000
лв. без ДДС. В настоящия случай прогнозната стойност на поръчката е 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди лева) без
ДДС, което обосновава възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в чл. 18,
ал. 1, т. 12 от ЗОП реда за провеждане на публично състезание.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия,
настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга
страна, е да защити общественият интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на
средства от общинския бюджет и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и
прозрачност при участие в процедурата.
Провеждането на предвидената в ЗОП процедура - публично състезание гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите
средства на Общината, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Луковит, в качеството й на
Възложител на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление

документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)
000698612

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република България

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg



Интернет адрес
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба се подава в 10-дневе срок от изтичане на срока по чл. 179-срещу решението за откриване на процедурата,
съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Иван Димитров Грънчаров

VIII.2) Длъжност:

Кмет на Община Луковит


