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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: Dk@aop.ba , аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
Поделение:
Изходящ номер: от дата
Коментар на възложителя:
00073-2016-0041

А О П

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53 Публичен
П Секторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Мая Тодорова

Телефон:
062 619503; 062 619229

Електронна поща:
шор vt@abv.bg

Факс:
062 619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/4 4 8
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, П П убличноправна организация 
включително техни регионални или местни
подразделения

□ Н а ц и о н ал н а  агенция/служба □ Е вр о п ей ск а  институция/агенция или
международна организация

К 1 Регионален или местен орган | |Друг ти п :________________
~|Регионална или местна агенция/служба_________________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

£3Обществени услуги

□ О т б р а н а
□ О б щ ествен  ред и сигурност 
П О к ол н а среда
□  Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване ________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ □ Ж ел езоп ъ тн и  услуги 
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги 

□ Д о б и в  на газ или нефт □ П р и стан и щ н и  дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □ Л ети щ н и  дейности

твърди горива____________________________________________________________

П Н астаняване/ж илищ но строителство и места 
за отдих и култура 

I |Социалназакрила 
□ О т д и х , култура и вероизповедание 
I I Образование
□ Д р у г а  дейност:_______________
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Ц В о д а  □  Друга дейност:_______________
П  Пощенски услуги______________________________________________________________________

РАЗДЕЛ И: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО ПА 
ДОГОВОРА_________________________________________________________________
II. l) Обект на поръчката

[>̂ j Строителство________П Д оставки____________ [~1 Услуги__________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-67 от 02/12/2016 дд/мм/гггг_____________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-20i6-004i(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание 
съгласно нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за обхвата и 
съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните 
изисквания на проекта. Проекта да съдържа частите: архитектурна, 
конструктивна, електро, енергийна ефективност, пожарна безопасност,
ПБЗ, ПУСО, сметна документация.Изпълнението на СМР за обновяване за 
енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета
„Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж
от компетентните органи за всеки конкретен обект. Обект в позицията е - 
Многофамилната жилищна сграда е построена по строителна система ЕПЖС - 
номенклатура Бс-МАШ-72-Гл-П, състояща се от пет жилищни секции, три от 
които с по един вход и две с по два входа. Обща застроена площ: 14 64.33 
m2 - Обща разгъната застроена площ: 12115.97 m2 със сутерен - Застроен 
обем: 35070.40 мЗ - Отопляем обем: 24528.00 m3 -Брой етажи: От 6 до 8 
надземни и един полуподземен (сутерен). Допустими енергоспестяващи 
мерки, предвидени в енергийното обследване: Мярка В1. Топлинно 
изолиране на външните стени. Всички видове стени се топлоизолират до
достигане дебелина на топлоизолацията 10 см с материал тип EPS и
коефициент на топловодимост ?=0,035W/m.K Мярка В2. Подмяна на фасадната 
дограма с нова с Uw=l,4 W/m2K. Предвижда се подмяна на всички слепени 
дървени прозорци и врати с многокамерна PVC дограма със стъклопакет. 
Външните врати се сменят всички метални с единично остъкление с 
алуминиеви с прекъснат термомост и остъклени с двоен стъклопакет. 
Ефектът от мярката се изразява в стойността на обобщения коефициент на 
топлопреминаване U=1.6 W/m2 К, в сравнение с стойността му при 
нормализация (базова линия ), U=4.18 W/m2K. Мярка ВЗ. Топлинно 
изолиране на покриви. Покрив вентилируем въздушен слой в подпокривното 
пространство с височина > 0.3 ш. Доставка и монтаж на топлоизолационна 
система от XPS с дебелина 12 см., коефициент на топлопроводност ?=0.031 
W/mK по покривна плоча (над студения покрив), включително пароизолация, 
крепежни елементи и аксесоари. Топъл покрив: Доставка и монтаж на 
топлоизолационна система от XPS с дебелина 10 см. и коеф. на 
топлопроводност ?=0.031 W/mK (включително цим. лепило, арм. мрежа, цим. 
шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по таван (покрив) на 
остъклени балкони и лоджии (еркери) Мярка В4. Топлинно изолиране на 
подове. Доставка и монтаж натоплоизолационна система от XPS с дебелина 
10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0.031 W/mK (включително цим. 
лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи и 
цокълен профил с водокап от ламарина с ПЕ покритие) върху външни стени 
на сутерен (цокъл) Доставка и монтаж на топлоизолационна система от EPS 
с дебелина 10 см. и коеф. на топлопроводност ?=0.035 W/mK, (включително 
цим. лепило, арм. мрежа, цим. шпакловка, ъглови профили, крепежни 
елементи и водокапи) по под над външен въздух (еркери). Мярка С2. Мерки 
по осветлението / електрическата инсталация Ремонт на електроинсталация 
и въвеждане на енергоспестяващо осветление в в общите части на обекта 
на интервенция (жилищната сграда). Подмяна на електродвигател и табло 
управление на асансьорна уредба в обекта на интервенция (жилищната 
сграда). Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на
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строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата 
нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на 
проекта.

РАЗДЕЛ III; УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.l) Номер на договора: 2 от 03/07/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
ЕЗ процедура за възлагане на обществена поръчка 
□ р а м к о в о  споразумение 
□ д и н ам и ч н а  система за доставки 
П квалиф икационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
ДЗЗД „Момина крепост 2017"

Национален регистрационен номер:
177156647

Пощенски адрес:
ул. „Шипка" №16
Град:
София

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
forestry@abv.bg

Телефон:
02 9048410

Интернет адрес: (URL) Факс:
02 9048410

Изпълнителят е МСП Да №  He L
Официално наименование:
„Строй контрол Инвест" ЕООД

Национален регистрационен номер:
202408636

Пощенски адрес:
район Сердика, ул. „Професор Фритьоф Нансен" №9
Град:
София

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
forestry@abv.bg

Телефон:
02 9048410

Интернет адрес: (URL) Факс:
02 9048410

Изпълнителят е МСП Да He L
Официално наименование:
„Билдинг Комфорт” ЕООД

Национален регистрационен номер:
202372115

Пощенски адрес:
район Искър, ж.к. Дружба 1, бл. 120, вх. Г ., ет. 8, an.116
Град:
София

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
buildingcomfort.ltdQgmail.com

Телефон:
02 4940405

Интернет адрес: (URL) Факс:
02 4940405

Изпълнителят е МСП Да ^  He LJ
Официално наименование:
„Билдком БГ"

Национален регистрационен номер:
201947157

Пощенски адрес:
район Оборище, ул. „Цар Симеон", № 26
Град:
София

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
buildcobg@gmail.com

Телефон:
0888 298870

Интернет адрес: (URL) Факс:
0888 298870

Изпълнителят е МСП Да He U
Поръчката е възложена на обединение Д а ^  Н е П

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не ^
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие

подизпълнителя на
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подизпълнител 
я (% от

_______________________________________________________________ договора)_____

111.5) Предмет на договора
Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново, 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна 
сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" 
№1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж
111.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в м есеци:_________ или дни 71 (от сключване на договора)
или
начална д а та _________ дд/мм/гггг
крайна дата лл/мм/гггг________________________________________________________

111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1435291.09 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да П  Не £3
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.____________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
5 3договорът е изпълнен 
| |договорът е предсрочно прекратен
| ^договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
I |договорът е унищожен____________________________________

IV.l) Дата на приключване:
21/02/2019 дд/мм/гггг________

ГУ.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян___________________________________________ Да I I Не |
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да £3 He I I
Договорът е изпълнен със забава о т _________ месец(а) и л и __________дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да К| He I I
Изпълнението е _________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1435185.26 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:
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IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да [Ц Не ЕЗ 
неустойки
П от изпълнителя Р азм ер:_________ В алута:_________
I I от възложителя Разм ер:_________ Валута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Датата посочена в раздел IV.1 "дата на приключване" е определена 
съгласно чл. 72, т.1 от ППЗОП и е датата на извършване на последно 
дължимо плащане по договора към^Изпълнителя.
VI: ДАТА на изпращане на настоящат

Дата: 25/03/2019 дд/мм/гггг________

VII: Възложител:______________

V II.i) Трите имена (подпис):
инж. Даниел Панов
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Тъ’

ьм JI 
аУи1формация

\

-  А

Г
%

/■"ss .
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