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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: 24-41 от 15.10.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, Република България 5000,

Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/347/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

Обект на поръчкатаII.1)

Строителство

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Инженеринг  -  проектиране  и  изпълнение  на  СМР  във  връзка  с  реализацията  на  Националната

програма  за  енергийна  ефективност  на  многофамилните  жилищни  сгради  на  територията  на

община Велико Търново по обособени позиции.

II.2)

Кратко описание на поръчката

Инженеринг-проектиране  и  изпълнение  на  СМР  във  връзка  с  реализацията  на  Националната

програма  за  енергийна  ефективност  на  многофамилните  жилищни  сгради  на  територията  на

община  Велико  Търново  по  обособени  позиции:По  Обособена  позиция  №1  „Сграда  с

административен  адрес  гр.  Велико  Търново,ул."Бяла  Бона"  №15:Жилищна  сграда(конструктивна

система ЕПЖС)находяща в ж.к.„Чолаковци“ул.„Бяла Бона“№15 съсзастроена площ 558,26 m2, РЗП

3854,76 m2.Жилищният  блок  се  състои  от  две  секции  с  по  един  вход  на  шест жилищни  етажа

всяка.Отопляема площ 3230 м2, отопляем обем 9044м3.Подмяна  на  ел. ин-ция в общите  части на

сградата и изпълнение на енерго спестяващо осветление в общите части.Подмяна водопр. ин-ция от

II.3)
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поцинковани тръби с полипропиленови тръби в общите части.Репариране на обрушените стъпала и

греда в сутерена с цел възстановяване на бетонното покритие на армировката им.Възстановяване на

водоплътния  материал  във  фугите  между  фасадните  панели.Цялостна  подмяна  на  покривната

хидроизолация на  вх.“Б“.Внедряване  на  съвременни  мерки за  енергийна  ефективност.Разкриване

на  всички  фуги  между  панелите  за  установяване  наличието  на  хартиени  отпадъци  в  тях  и

последващото  им  замонолитване  след  разработване  на  конструктивен  работен  проект  за  целта.

Възстановяване  на  липсващите  панели или изпълнение  на  рамкови  конструкции на  местата  им и

около  новонаправените  отвори  за  врати  в  панели(с  дебелина  14см,поемащи  сеизмично

въздействие)след  разработване  на  конструктивен  проект  за  целта.По  Обособена  позиция  №2

"Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3: Жилищна сграда

находящ  се  в: гр.Велико  Търново  ,ул.„Райчо  Николов“  №3 със  застроена  площ  540,82 m2, РЗП

3354,18 m2 без сутерен.Конструкцията на Жилищния блок на ул. „Райчо Николов“ №3, е изпълнена

по  система  ЕПЖС.  Жилищният  блок  се  състои  от  една  секция,  със  шест  надземни  жилищни

етажа.В  сутерена  се  намират 70бр  складови  помещения(мазета),ПРУ  и  помещения за  ревизия на

вертикалните  водопр.  и  канализационни  щрангове.Отопляема  площ  3252,80  м2,отопляем  обем

9433,12м3.Подмяна  на  ел.  инсталация  в  общите  части  на  сградата  и  изпълнение  на  енерго

спестяващо  осветление  в  общите  части.Цялостна  подмяна  водопроводната  инсталация  от

поцинковани  тръби  с  полипропиленови  тръби.Възстановяване  на  бетонното  покритие  на  всички

обрушени  тавански  панели  над  тераси.Цялостна  подмяна  на  покривната

хидроизолация.Осигуряване  на  втори  евакуационни  изходи  от  етажите  на  жилищната

сграда.Репариране на компрометираните настилки в баните.Подмяна на всички парапети на всички

балкони.По  Обособена  позиция  №3  "Сграда  с  административен  адрес  гр.  Велико  Търново,  ул.

"Ниш" №2 - ЕЖБ11. Жилищна сграда находяща се в: находящ се в: гр.Велико Търново ,ул.„Ниш“

№2 със застроена площ 578,30м2, РЗП 3871,85м2.Конструкцията на Жилищния блок на ул.„Ниш“

№2,е изпълнена по система ЕПЖС.Жилищният блок се състои от една секция с три входа и шест

надземни  жилищни  етажа.В  сутерена  се  намират  58  броя  складови  помещения  (мазета),ПРУ  и

помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове.Отопляема площ

3527,60  м2,  отопляем  обем  10265,30м3.Подмяна  на  ел.  ин-ция  в  общите  части  на  сградата  и

изпълнение  на  енерго  спестяващо  осветление  в  общите  части.Подмяна  водопр.  инсталация  от

поцинковани  тръби  с  полипропиленови  тръби  в  общите  части.Възстановяване  на  бетонното

покритие  на  всички  обрушени  тавански  панели  над  тераси.Възстановяване  на  водоплътния

материал  във  фугите  между  фасадните  панели.Цялостна  подмяна  на  покривната  хидроизолация.

Внедряване на съвременни мерки за енергийна ефективност.Възстановяване на бетонното сечение

на гредите в сутерена, през които преминават тръби.Изнасяне на водосточните тръби извън контура

на  междуетажните  подови  конструкции.Подмяна  на  всички  парапети  на  балконите.В предметния

обхват на ОП са вкл. пакет от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на

техн. хар-ки,доклада за ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна

част от документацията.

Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи

Изолационни строителни работи

Монтажни работи на дограма

Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

II.4)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

VI: ОБЖАЛВАНЕ

Строителни и монтажни работи на инсталации

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-32 от 24.08.2015 г. 
III.1)

Година и номер на документа:

 - 

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-24III.4.2)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.08.2015 г. 

III.5)

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.1)

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.2)

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:V.6)

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

19/10/2015 17:00

Да се чете:

22/10/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на документация за участие

Вместо:

19/10/2015 17:00

Да се чете:

22/10/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:

21/10/2015 14:00

Да се чете:

23/10/2015 13:30

Друга допълнителна информация:

Настоящото решение за  промяна е в изпълнение на чл. 29, ал.3 от ЗОП и поради публикуване на

Разяснение  Изх.  №  9100-1282/15.10.2015г.  в  профила  на  купувача  https://www.veliko-tarnovo.bg

/bg/profil-na-kupuvacha/347/

V.9)
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VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVI.2)

15.10.2015 г. 

Трите имена: Снежана Атанасова Данева - Иванова

Длъжност: Заместник кмет "Икономическо развитие", за Кмет съгл.Заповед №РД

22-1939/17.09.2015 г.на Кмета на Община Велико Търново
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