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ДО
Г-Н СПАРТАК НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „6 – ТИ СЕПТЕМВРИ.” № 250

ПОКАНА
За сключване на договор
за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП
ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 48 месеца”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
На основание чл. 191, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, в качеството ми
на Възложител, упълномощен със Заповед № 8/09.01.2020 год. и Заповед № 28/20.01.2020 год.
на Директора на „Южноцентрално държавно предприятие” – гр. Смолян, Ви отправям
настоящата покана за сключване на договор за предоставяне на ВиК услуги /за доставка на
питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за един обект стопанисван от ТП
ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, а именно : Административна сграда, находяща се на адрес : гр.
Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14.
Срокът за изпълнение на поръчката е 48 месеца, считано от датата на подписване на
договора.
Място на изпълнение : Административна сграда, находяща се на адрес : гр. Лъки, ул.
„Хайдушки поляни” № 14, общ. Лъки, обл. Пловдив.
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Стойността на договора за възлагане на обществената поръчка не може да бъде
предварително определена, доколкото същата ще бъде обусловена от реалната консумация на
вода в рамките на срока на договора за възлагане на обществената поръчка и от действащите
към съответния период регулирани цени. Прогнозната стойност на поръчката е 2 000,00 лв. без
ДДС.
Мотиви за избор на реда за възлагане на обществената поръчка по реда на чл. 191, ал. 1,
т. 2, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Съгласно разпоредбите на чл. 193 от Закона за водите /ЗВ/, обществените отношения,
свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ,
стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и
предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК
оператори по реда на ЗВ и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги /ЗРВКУ/. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, в границите на една обособена
територия само един ВиК оператор може да осъществява тези дейности. Министъра на
Регионалното развитие и благоустройството със свое решение обявява обособените територии
на действие на ВиК операторите и техните граници, като обособената територия на действие
на „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив е с обхват териториите на 18 общини, в това число и община Лъки.
Предвид това, че представляваното от Вас дружество е носител на изключителни права
за извършване на дейността по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, Ви каня на договаряне и сключване на
договор за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Предоставяне на услуги по доставка
на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите
на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 48 месеца” , в 14 – дневен срок, считано от
получаване на настоящата покана.
В тази връзка, след провеждане на преговорите и при подписване на договора следва да
представите декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и доказателства за
декларираните обстоятелства, а именно :
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост на
Управителя на дружеството ;
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите /НАП/ и удостоверение от общината по седалището на Възложителя – Община
Смолян и на участника – Община Пловдив ;
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда”.

Приложение :
1. Декларация по образец – Приложение № 1
2. Декларация по образец – Приложение № 2

С уважение,
Директор на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки :.................П*.....................
/инж. Динко Господинов /
* Налице е положен подпис, като същият е заличен на
основание чл. 37 от Закона за обществените поръчки.
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