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РЕШЕНИЕ (версия 4)

С оглед на изложеното по - горе
за Община Тутракан е възникнала
необходимост от предприемане на неотложни действия поради
настъпване на изключителни обстоятелства, които са непредвидими
за възложителя. На практика Община Тутракан ще се окаже лишена
от изпълнител на дейностите
по сметосъбиране и сметоизвозване
на ТБО на домакинствата и юридическите лица в гр. Тутракан и
селата в
селищната система на Община Тутракан.
От друга страна, дейността по сметосъбиране и сметоизвозване се
явява такава с високо обществено значение, свързано с опазване
живота и здравето на населението, както и опазване на околната
среда. Преустановяване на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване, би довело до непоправими последици за
населението - крие опасност от зарази, епидемиологична и опасна
за здравето на населението в Община Тутракан обстановка, ще
съдейства за защита на живота и здравето на местното население,
и ще предотврати настъпването на труднопоправими за населението
и околната среда вреди.
Дейностите, предмет на поръчката са, от
особено значение за Община Тутракан като възложител и обществото
като цяло, тъй като пряко влияят върху нормалния ритъм на живот
на населението и тяхното евентуално забавяне или неосъществяване
би могло да доведе до опасност за здравето на гражданите.
Закрилата на здравето и гарантирането на здравословна и
безопасна околна жизнена среда по отношение на всички лица,
живеещи и пребиваващи в Община Тутракан и нейните околности са
от първостепенно значение и се ползват с приоритетна защита.
Липсата на изпълнител, който да осъществява дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване
ще затруднят и ще нарушат
изпълнението на нормативно установени дейности в чл. 112, ал. 1,
т. 1 от Закона за управление на отпадъците.
Всички посочени по-горе обстоятелства, се явяват „изключителни
обстоятелства" по смисъла на § 1, т. 8 ДР на ЗОП и които
възложителят не би могъл да предвиди, въпреки полагане на
дължимата грижа
- като отказа на участниците, класирани на
първо и второ място за изпълнители да сключат договора, както и
обективната невъзможност на изпълнителя по договор
да изпълнява
задължението си, е извън контрола на възложителя и въпреки
полагане на дължимата грижа същият не би могъл да предотврати
този факт. От друга страна, характерът на дейностите, предмет на
поръчката, налагат предприемането на неотложни действия за
запазване живота и здравето на населението.
Ето защо, в случая е налице хипотезата на чл. 90 ал. 1 т. 4 от
ЗОП за провеждането на процедура на договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка.
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