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BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: РЕ-ОП-13 от 25.02.2016 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Министерство на труда и социалната политика, град София, ул. Триадица № 2, п.к.
1051, За: Наталия Иванова началник отдел Управление на собствеността, България
1051, София, Тел.: 02 8119480, E-mail: nivanova@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405
Място/места за контакт: отдел Правно обслужване
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://profile.mlsp.government.bg/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Социална закрила

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен
диалог/на конкурса за проект
Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима потенциални
изпълнители за извършването на ремонти в обекти на МТСП и структурните му звена,
представляващи строително-монтажни работи, възлагани с конкретните договори ще се
изразяват основно, но не само, в следните работи: основен и/или текущ ремонт на
сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране;
зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи;
облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни,
топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и
интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална
планировка и др.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие
за насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура

С цел постигане на целесъобразност при разходване на бюджетни средства и спазване
основните принципи на ЗОП, възложителя взема решение да проведе открита
процедура за сключване на рамково споразумение при условията и по реда на Глава
седма "а", част втора от ЗОП със срок на изпълнение до 3 години считано от датата на
подписване на споразумението с 3 (трима) потенциални изпълнители, които отговарят
на предварително обявените от възложителя условия.
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.:
02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http//www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г.

Възложител
Трите имена: Ивайло Калфин
Длъжност: Министър на труда и социалната политика

