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Агенция по обществени поръчки  Становище за осъществен предварителен контрол

ОДОБРЯВАМ:
Миглена
Павлова
изпълнителен
директор на
АОП
СТАНОВИЩЕ*
за осъществен предварителен контрол
по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
РАЗДЕЛ I
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Официално наименование
Адрес
Партиден номер в РОП

Община Мизия
Мизия 3330, ул. Георги Димитров 2527
157

РАЗДЕЛ II
ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в РОП
0015720140008
Основание за откриване
чл. 90 ал. 1, т. 4 от ЗОП
Обект на поръчката
Строителство
Предмет: Изпълнение на СНАВР в образователната инфраструктура
гр. Мизия (ПГХТ "Васил Левски, ОУ "Цанко Церковски", ОДЗ
"Детелина")

РАЗДЕЛ III
СТАНОВИЩЕ
След извършен преглед на изпратените материали във връзка с
откриването на процедура на договаряне без обявление се установи
следното:
Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Посоченото от възложителя правно основание изисква:
 необходимост от предприемане на неотложни действия;
 същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по
смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за
обществените поръчки (ЗОП);
 за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за
провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на
договаряне с обявление по ЗОП.
Мотиви на възложителя и представени доказателства
В Агенцията по обществени поръчки е представено решение № РД.11296
от 17.09.2014г. на кмета на община Мизия, за откриване на процедура на
договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 ЗОП.
В мотивите на решението е посочено, че в резултат от падналите проливни
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дъждове в община Мизия и придошлите води по течението на р. Скът,
голяма част от територията на общината е наводнена и със заповед №
3/02.08.2014г. на кмета на община Мизия е обявено бедствено положение.
Възложителят описва, че са заляти пътища, улици, дворове, земеделски
имоти, наводнени са жилищни и обществени сгради, нанесени са
значителни щети, разрушени са голям брой постройки, удавени са
домашни животни, унищожена е земеделска продукция. Възложителят
твърди, че в резултат на настъпилите щети транспортният достъп между и
за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с. Липница,
включително по републиканските пътища II 15 и II 11 е прекъснат.
Възложителят уточнява, че е компрометирана образователната
инфраструктура: ОДЗ „Детелина” гр. Мизия, ОУ „Цанко Церковски” гр.
Мизия и ПГХТ „Васил Левски” гр. Мизия, като щетите се изразяват в
следното: окъртени първи етажи на сградите, паднали мазилки в стаите,
коридорите и стълбищата, подгизнали тухлени зидове, включително и във
физкултурните салони, наличие на пукнатини по тухлената зидария;
паднал фаянс; увредени стъклопакети, подови настилки, оборудване;
нагънат тротоар и външните настилки около сградите. Възложителят
отбелязва, че създалата се ситуация, налага в спешен порядък изпълнение
на СМР за незабавното отстраняване на нанесените щети, като за целта е
взето решение № 704/21.08.2014г. на Общинския съвет  Мизия и са
изготвени технически експертизи и количествени сметки. В заключение,
възложителят обобщава, че предвид изложеното, при възникналата
необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване
на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат
преодолени при спазване на сроковете по чл. 16, ал. 4 или чл. 16, ал. 5 от
ЗОП, е взел решение за провеждане на процедура по чл. 90, ал. 1, т. 4 от
същия закон.
В подкрепа на изложените твърдения, в АОП са представени копия на
следните документи:
1. Заповед № 3/02.08.2014г. на кмета на община Мизия за обявяване на
бедствено положение, с която е обявено бедствено положение в община
Мизия и е наредено да бъде задействан плана за бедствия и аварии на
община Мизия в частта „Наводнения”;
2. Заповед № 1488а/02.08.2014г. на областния управител на област Враца
за включване на община Мизия в обявеното бедствено положение за
област Враца;
3. Конструктивни становища, изготвени от инж. Милева през м. август
2014 г. за обекти.: „ПГХТ „Васил Левски“, ОУ „Цанко Церковски”, ОДЗ
„Детелина“ – гр. Мизия, видно от които се дават препоръки за извършване
на ремонтновъзстановителни дейности на сградите; В т. III. „Описание на
аварийното събитие” в представените становища е посочено, че
пораженията по сградите са в резултат от наводнението на 02.08. 2014 г.
Относно щетите е записано следното:
за обект „ПГХТ „Васил Левски”: откъртена и паднала мазилка в
стълбището, в коридорите, в стаите и в кабинетите на сградите; мокри
тухлени зидове в стаите и във физкултурния салон, пукнатини на
мазилката, на тухлената зидария хоризонтални и вертикални и на основата
по цокъла, повредена ВиК инсталация, пукнатини около отворите на врати
и прозорци, напоени и изметнати врати, увредени подови настилки и
оборудване, нагънат тротоар и външни настилки около сградите;
 за обект ОУ „Цанко Церковски”: откъртена и паднала мазилка в
стълбището, в коридорите, в стаите и в кабинетите на сградите, мокри
тухлени зидове в стаите и във физкултурния салон, пукнатини на
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мазилката, пукнатини на тухлената зидария хоризонтални и вертикални,
паднал фаянс, пукнатини около отворите на врати и прозорци, напоени и
изметнати врати и дървена ламперия, увредени стъклопакети, подови
настилки и оборудване, нагънат тротоар и външни настилки около
сградите;
 за обект ОДЗ „Детелина“: откъртена и паднала мазилка в стълбището, в
коридорите, в стаите и в сутерена на сградата, мокри бетонови и тухлени
зидове, пукнатини на мазилката, пукнатини на тухлената зидария
хоризонтални и вертикални, пукнатини около отворите на врати и
прозорци, напоени и изметнати врати, увредени стъклопакети и
оборудване, нагънат тротоар и външни настилки около сградата.
4. Оценка на пазарна стойност на аварийните строителноремонтни
дейности, необходими за ремонт на ОУ „Цанко Церковски”, ПГ „Васил
Левски“ и детска градина „Детелина”, гр. Мизия от 08.09.2014 г., изготвена
от инж. Л. Ангелова В документа е посочено, че експертната стойност е
изведена на база оглед на състоянието на обектите, извършен на 05.09.2014
г. Отбелязано е, че училищата временно не функционират, а детската
градина има възможност да работи.
5. Заключения от техническа експертиза за трите обекта, изготвено на
11.09.2014г. от инж. Л. Ангелова. Според заключението техническото
състояние на обект ПТВ „Васил Левски” е „тежко”, а за останалите два
обекта ОУ „Ц. Церковски“ и ОДЗ „Детелина“ „средно“.;
6. Количественостойностни сметки.
В поле V.2) от решението е посочено, че поканата за участие ще бъде
изпратена до „ЕнергоремонтКозлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй.
Изводи
Прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП се допуска в случаите, когато за
възложителя е възникнала необходимост от предприемане на неотложни
действия в резултат на настъпили „изключителни” обстоятелства по
смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, за преодоляване на последиците от
които не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или
ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП.
От изложената фактическа обстановка и представените доказателства е
видно, че необходимостта от конкретното възлагане произтича от
наводнение, настъпило вследствие на паднали проливни дъждове и
придошлите води на р. Скът на 02.08.2014 г. на територията на oбщина
Мизия. С оглед характера на събитието и мащабите на щетите, за
безспорно се приема, че възникването му не е повлияно от действия на
възложителя и не е могло да бъде предвидено от него. В този смисъл се
счита, че е налице „изключително“ обстоятелство отговарящо на легалната
дефиниция в ЗОП.
Приложените документи доказват, че в резултат на бедствието са
компрометирани сградите на ПГХТ „Васил Левски, ОУ „Цанко
Церковски”, ОДЗ „Детелина” в гр. Мизия, които преди наводнението са
ползвани по предназначение. Изложеното е основание за извод, че за
възложителя е налице необходимост от предприемане на действия по
отстраняване на нанесените щети и ремонтиране на сградите. С оглед
времето, в което са получени ескпертизите за състоянието на сградите,
предназначението на сградите и необходимостта от възстановяване
ползването им се приема, че за възложителя е налице необходимост от
предприемане на неотложни действия по преодоляване на последиците по
тях и за предотвратяване на риска от прекъсване и забавяне на
образователния процес в гр. Мизия.
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Предвид изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление
по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП може да се приеме за законосъобразен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изборът на процедура е законосъобразен

* Забележка:В съответствие с чл. 50, ал. 6 от ППЗОП становището на АОП
не е задължително за възложителя, който съгласно закона носи
отговорността за провеждане на процедурата. В случай че възложителят
приеме за основателно негативното становище на АОП, той може да
прекрати процедурата на основанията, посочени в закона. Ако възложителят
счита, че разполага с неопровержими доказателства относно
законосъобразността на избора на процедура, няма пречка тя да продължи
независимо от становището на АОП.
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