
Версия за печат
00073-2015-0032

I. II. IV. V. VI.
BG-Велико Търново: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено

планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически
консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634
Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Явор Иванов,
България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619251; 062 619229, E-mail: mop_vt@abv.bg,
Факс: 062 619251
Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган: http://www.veliko-tarnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/364/.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган
„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна
ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти – многофамилни жилищни
сгради, изграждани по индустриален способ – на територията на град Велико Търново,
във  връзка  с  „Национална  програма  за  енергийна  ефективност  на  многофамилни
жилищни сгради”

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по

II.1.2)
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и
технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите:
Община Велико Търново
Код NUTS: BG321
Информация относно рамковото споразумениеII.1.3)
Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Поръчката  предвижда  изготвяне  на  обследване  за  установяване  на  техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ,
обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти –
многофамилни жилищни сгради, изграждани по индустриален способ – на територията
на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради." Дейностите по поръчката следва да се извършат в
съответствие  с  българското  законодателство  и  съобразно  указанията  и  референтните
стойности  заложени  от  МРРБ.  Изпълнението  на  дейностите  става  след  възлагане  с
възлагателно писмо от страна на възложителя.

ІІ.1.4)

Общ терминологичен речник (CPV)
71631300, 71324000, 71335000

Описание:
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Услуги по оценка на състояние
Технически проучвания

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
400000 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Ц /цена/ = Ц1 х 50% + Ц2 х 50%; тежест: 50
Критерий: С - Срок за изпълнение на дейностите, предмет на техническите задания;
тежест: 10
Критерий: Т - Техническо предложение оценяващо елементи подробно посочени в Глава
VI от Документацията за участие; тежест: 40

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 239 - 434233 от 10.12.2015 г. 

Поръчка №: 1 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Изготвяне на
обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията
по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на технически паспорт на обекти - изграждани по индустриален способ - на
територията на град Велико Търново, във връзка с „Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради"
Дата на решението за възлагане на поръчката
18.04.2016 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
8
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето
решението за възлагане на поръчката
Консорцуим Консултанти 2020 ДЗЗД, кв.  Стрелбище,  ул.  Тулча №46,  ет.  4,  България
1404, София, Тел.: 088 8123188, E-mail: oksigenprojects@gmail.com

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 400000 BGN без ДДС
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
НЕ
Процедури по обжалванеVI.3)
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.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
14.06.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвалиVI.5)
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обединения - и за членовете на обединението
1. „ЕН АР Консулт” ЕООД, гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „България – над реката” № 3, тел.:
038/ 666 920, факс: 038/ 666 920, e-mail: enarconsult@gmail.com; 2. „Мега Билд” ЕООД,
гр. София, п.к. 1618, бул. „Братя Бъкстон” № 86, ет. 3, ал. 14, тел.: 02/ 955 74 97, факс: 02/
955  74  97,  моб.:  0894/  486  572,  e-mail:  rstoicheva@mega-build.com;  3.  „Консорциум
Саниране” ДЗЗД, гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Цар Асен” 11а, ет.2, тел.: 0885/ 993 222, факс:
052/ 604 609, e-mail: info@fribul.com; - Ефикс ООД, гр. Варна, ЕИК 200737960; - Фрибул
ООД, гр. Варна, ЕИК 103318710; 4. Консорциум „Консултанти 2020” ДЗЗД, гр. София,
п.к.  1404,  кв.  „Стрелбище“,  ул.  „Тулча”  №  46,  ет.4,  тел.:  0888/  123  188,  e-mail:
oksigenprojects@gmail.com; - Оксиджен проджектс ЕООД, гр. София, ЕИК 203567591; -
Александров-архитекти ЕООД, гр. София, ЕИК 175187351; - Ателие Димови ЕООД, гр.
София,  ЕИК  175168034;  5.  ДЗЗД  „Енерготех  Консулт“,  гр.  София,  п.к.  1421,  ул.
„Славище” № 1, тел.: 0882/ 448 837, факс: 02/ 444 45 92, e-mail: geoarh.01@gmail.com; -
Национална агенция за териториално устройство ООД, гр.  София,  ЕИК 175321366;  -
Фергана ЕООД, гр. София, ЕИК 200148595; 6. „Би Ес АРК“, гр. София, п.к. 1360, ул.
„109” № 19, ет. 7, тел.: 0885/ 84 76 34, e-mail: mail.bsp@abv.bg; 7. ДЗЗД „Консорциум
Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи“, гр. София, п.к. 1233, ул. „Люти брод” № 3,
ет. 1, тел.: 02/ 981 36 55, моб.: 0888/ 45 41 40, e-mail: multiplex@abv.bg; - Мултиплекс
инженеринг ЕООД, гр. София, ЕИК 121915340; - Лайф енерджи ООД, гр. София, ЕИК
200756124; 8. ДЗЗД „Вариант - АСК“, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Васил Левски”
№ 15, ет. 4, тел.: 0888/ 205 911, e-mail: arch_brainova@abv.bg. - ЕТ Вариант -Р - Румяна
Бузева,  гр.  Велико  Търново,  ЕИК 104081926;  -  Агенция  стройконтрол  -ВТ ООД,  гр.
Велико Търновол, ЕИк 104120208;
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