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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)

Услуги

Процедурата е открита с решение

№: РД 24-9 от 24.02.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0007
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на

договорните  условия  на  ФИДИК  на  обектите  в  обхвата  на  проект  "Изграждане  на  Регионална

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" Обектите, включени в обхвата на

проект  "Изграждане  на  Регионална  система  за  управление  на  отпадъците  в  регион  Велико

Търново" са "Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 -

съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на

с.  Шереметя,  чието  изграждане  ще  бъде  възложено  с  Договор  за  строителство  на  обекта  по

Договорните  условия  на  ФИДИК  (Жълта  книга)  и  "Довеждаща  и  отвеждаща  техническа

инфраструктура  -  довеждащ  водопровод,  отвеждащ  колектор  за  дъждовни  води,  външно

електрозахранване  –  кабелни  линии  20  кV,  пътна  връзка  и  съобщителна  връзка  –  кабелно

захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения

на  Площадка  №  5 – съседни  терени  на  съществуващо депо  за  неопасни  отпадъци  на  гр. Велико

Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено

с  Договор  за  строителство  на  обекта  по  Договорните  условия  на  ФИДИК  (Червена  книга).

Поръчката  включва  съдействие  на  Възложителя  в  процедурата  по  одобряване  на  фазите  на

проектиране, изработени в хода на строителство, Упражняване на строителен надзор по време на

ІI.6)
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, Изпълняване на функциите Инженер

на обектите в обхвата на поръчката по смисъла на Договорните условия на ФИДИК, Изпълняване

функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004

г.  за  минималните  изисквания  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  при  извършване  на

строителни и монтажни работи, Контрол върху кадастралното заснемане на обектите, изготвяне на

документация  за  издаване  и  осигуряване  на  Удостоверенията  по  чл.  52  от  ЗКИР,  Изготвяне  на

Окончателни  доклади  за  всеки  един  от строежите,  съгласно  чл.168, ал.6 от ЗУТ,  за  издаване  на

Разрешение за ползването им, и технически паспорти за всички строежи, включително енергийни

паспорти,  Управление  на  процесите  на  въвеждане  в  експлоатация  на  обектите  до  издаване  на

Разрешение за ползване на обектите, Наблюдение на обектите в процеса на пробна експлоатация от

издаването  на  Разрешение  за  ползване  до  изтичането  на  Срока  за  съобщаване  на  дефекти  по

смисъла  на  Договорните  условия  на  ФИДИК  за  съответния  обект,  Изготвяне  и  представяне  на

Възложителя  на  отчети  за  напредъка,  доклади  и  становища,  Изготвяне  и  представяне  на

Възложителя  на  Окончателен  отчет  за  изпълнението  на  поръчката,  Изпълнение  на

административните  изисквания  съгласно  приложимата  нормативна  уредба  и  правилата  на

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Номер на договора: 1 от 11.08.2014 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Изпълнител по договора

ДЗЗД „ТРАНСДИСИЖЪНС”, ЕИК 176667969, бул. „Витоша” № 40, ет.1, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9802299, Факс: 02 9881176

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.4)

Предмет на договора

Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на

договорните  условия  на  ФИДИК  на  обектите  в  обхвата  на  проект  "Изграждане  на  Регионална

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Крайна дата

15.07.2015 г. 

Стойност посочена в договора

190632 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)

Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.4)

Съдържание на документ 12.2.2016 г. 18:09

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=713351&new... 2 от 3



РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

190632 BGN без ДДС
ІV.6)

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

НЕ

ІV.7)

Срокът на  изпълнение  на  поръчката  (раздел ІІІ.6 от настоящата  информация) е  до получаване  на

одобрение  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  Окончателния  отчет  за  изпълнението  на  поръчката  на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  който  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва  да  представи  след  изтичането  на  Сроковете  за

съобщаване  на  дефекти  и  издаване  на  Сертификати  за  изпълнение  по  смисъла  на  Договорните

условия  на  ФИДИК  (FIDIC)  за  обектите  в  обхвата  на  поръчката.Индикативният  срок  за

предоставяне на услугите по настоящия договор е до 15.07.2015 г.

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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