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I. II. IV.

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За: Теодора  Минкова,  Николина  Ангелова,

Зорница Кънчева- Миладинова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062

619251; 062 619503, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП
ІI.1)

Обект на поръчкатаII.2)

Строителство

Процедурата е открита с решение

№: РД 24-7 от 30.01.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0006
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

В  предмета  на  поръчката  са  включени  следните  дейности: Преглед  и  анализ  на  съществуващия

идеен проект на Възложителя за обект "Регионална система за управление на отпадъците в регион

Велико  Търново".  Допълнителни  проучвания  при  необходимост.  Изготвяне  на  инвестиционен

проект във фаза  Работен  проект, въз основа  на  съществуващ идеен  проект, за  обект "Регионална

система  за  управление  на  отпадъците  в  регион  Велико  Търново",  в  обхват  и  със  съдържание

съгласно  Наредба  №  4 от 21.05.2001 г.  за  обхвата  и  съдържанието  на  инвестиционните  проекти,

законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и в съответствие с идейния

проект,  одобрен  от  Възложител,комплексно  разрешително,  актуализиран  ПИП..  Извършване  на

всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с  компетентните органи,

Възложителя  и  Инженера.  Актуализация на  разработения  План  за  безопасност и  здраве  (ПБЗ) и

разработване  на  Работен  проект  по  организация  и  изпълнение  на  строителството  (РПОИС).

Получаване  на  всички  необходими  становища  и  разрешения,  необходими  за  извършване  на

работата, съгласно българското законодателство. Получаване на допълнено разрешение за строеж за

обекта.  Законосъобразно,  качествено  и  срочно  започване,  изпълнение  и  завършване  на

строителството,  включително  доставка  на  суровини  и  материали,  механизация,  работна  сила  и

всякакви  услуги  и  дейности,  необходими  за  изпълнение  на  строителството  в  съответствие  с

техническите  спецификации  и  инвестиционните  проекти,  съгласно  Закона  за  устройство  на

ІI.6)
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи

нормативни  документи,  Договорните  условия  на  ФИДИК  (FIDIC) за  технологично  оборудване  и

проектиране  –  строителство  за  електро  и  машинно  –  монтажни  работи  и  за  строителни  и

инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга, Първо издание на Международната

федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата

на  ОП  "Околна  среда  2007-2013г.".  Авторски  надзор  по  време  на  строителството  в  обем  и  със

съдържание  съгласно  ЗУТ и  подзаконовите  нормативни  документи  по  прилагането  му.  Доставка,

монтаж и пуск на електро - механичното, технологичното и другото, различно от тях, оборудване.

Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52

от  Закона  за  кадастъра  и  имотния  регистър.  Изготвяне  на  инструкции  за  експлоатация  и

експлоатационна  поддръжка  на  Регионалната система за  управление на  отпадъците. Обучение  на

персонала,  който  ще  бъде  ангажиран  в  периода  на  експлоатация  на  системата.  Проби  при

завършване  на  строителните  и  монтажните  работи.  Въвеждане  на  обекта  в  експлоатация  след

получаване на Разрешение за ползване. Отстраняване на всички констатирани дефекти през Срока

за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок. Гаранционно обслужване до изтичане

гаранционния  срок.  Изпълнение  на  административните  изисквания  съгласно  приложимата

нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Номер на договора: 1 от 30.06.2014 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Изпълнител по договора

ДЗЗД  ЕКО  БАУ  ТЪРНОВО  2014,  ЕИК  176694845,  ул.  Шандор  Петьофи  №  13-15,  Република

България 1606, София, Тел.: 02 9809885; 02 9872625, E-mail: vodstroi98@abv.bg, Факс: 02 9881176

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.4)

Предмет на договора

Инженеринг  (проектиране  и  строителство)  на  обект  „Регионална  система  за  управление  на

отпадъците  в  регион  Велико  Търново”  по  договорните  УСЛОВИЯ  на  ФИДИК  (FIDIC)  за

технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и

за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга).

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Срок в месеци

13

Стойност посочена в договора

23730482.5 BGN без ДДС
ІII.7)

Договорът е финансиран с европейски средства

Финансирането е 91.58% от стойността на договора.
III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване/прекратяване

29.12.2015 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.3)
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РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

Договорът е изпълнен в срок

ДА

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

23605326.51 BGN без ДДС
ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

ІV.7)

12.02.2016 г. 

Трите имена: ГАНЧО ПЕТКОВ КАРАБАДЖАКОВ - Заместник-кмет „Култура, образование и

социални дейности”

Длъжност: За Кмет на Община Велико Търново (Съгласно Заповед № РД 22-373/10.02.2016 г.)
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