ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Партида:

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
□ Проект на обявление
ЕЗОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН__________________________
1. 1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)______________________ _____________________
Национален регистрационен номер: 2
Официално наименование:

Община Велико Търново

000133634

Пощенски адрес:

пл. Майка България №2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Велико Търново

BG321

5000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж; Динко Кечев; Надя Петрова

+359 62619506/ +359 62619228

Електронна поща:

Факс:

тор vt@abv.bg

+359 62619251

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. v e l i k o - t u r n o v o . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s : / / w w w . v e l i k o - t a r n o v o . b g / b g / p r o f i l - n a - k u p u v a c h a /635
1.2) Съвместно възлагане
□ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
~~|Поръчката се възлага от централен орган за покупки_________________________________
1.4) Вид на възлагащия орган
□ Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
□ Национална или федерална агенция/служба
ЕЗ Регионален или местен орган
□ Регионална или местна агенция/служба

I |Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р у г тип:___________________

1.5) Основна дейност

£3Общи обществени услуги

□ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□ Отбрана
□ С оц и алн а закрила
□ Обществен ред и безопасност
□ О т д и х , култура и вероизповедание
□ Околна среда
□О бразование
□ Икономически и финансови дейности
□ Друга дейност:_______
ПЗдравеопазване_______________________________________________________________

РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка________________________________________
11.1.1) Наименование:

Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и
възстановяване на църковен храм по обособени позиции:
Референтен номер: 2_____________________________________________________________
11.1.2) Основен C P V код:
Допълнителен CPV код: 1 2

45000000
____

II. 1.3) Вид на поръчка_____________________________________________________

УН П : 32364021 -fl be-4e 14-8d9c-bbb9c55b21fl
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Партида:

^Строителство
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| [Доставки______________ | |Услуги__________________________________________

II. 1.4) Кратко описание:

СМР по възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен
храм по обособени позиции: ОП № 1 - Възстановяване на покрива на Детска
градина „Звездица", с. Шемшево, Детска градина „Ивайло", гр. Велико
Търново и покрива (столова) на Основно училище „П. Р. Славейков", гр.
Велико Търново; ОП № 2 - Възстановяване на покрива на Основно училище
„Димитър Благоев", гр. Велико Търново; ОП № 3 - Възстановяване на
църковен храм „Св. Архангел Михаил", с. Миндя;ОП № 4 - Ремонт на тавана
на физкултурен салон в ДГ „Иванка Ботева" гр. Велико Търново. Ремонтът
по ОП №4 е възложен по реда на съответната му индивидуална стойност на
основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на
позиция № 4 е 6202,33 л в . без ДДС, не надхвърля 156 464 лв., и общата й
стойност възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата
стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят е
възложил директно ремонтът по ОП № 4 на основание чл. 20,ал. 4, т. 1 от
ЗОП._________________________________________________________________
II. 1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции________________________________ Да ^

Не Д

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 402587.20
(Моля, посочете общата стойност на общест венат а поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайт е раздел V)

или Най-ниска оферта:
които са взети предвид
Валута:

/ Най-висока оферта:
BGN

(за рам кови споразумения - обща максимална стойност за цялата продълж ит елност)
(за динамични сист еми за покупки - стойност на поръчкат а/ит е, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рам кови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание 1___________________________________________________________
II.2.1) Наименование: 2

Възстановяване на покрива на Детска градина „Звездица", с. Шемшево,
Детска градина „Ивайло", гр. Велико Търново и покрив (столова) на
Основно училище „П. Р. Славейков", гр. Велико Търново
Обособена позиция № :

1

2

I I.2.2) Допълнителни CPV
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2

кодове 2
45000000
45450000
45261900
45261910

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново, с. Шемшево-Детска градина „Звездица”, гр. Велико
Търново-Основно училище „П. Р. Славейков" и Детска градина „Ивайло",
гр. Велико Търново.
код NUTS:1 BG321

_____________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Възст-не на покрива на ДГ„Звездица",с . Шемшево и покрив (столова)-Д-ж
керемиди,вкл. спускане по коруба и сортиране-9.45 при Ю О О б р .;Подмяна

УНП: 32364021-flbe-4el4-8d9c-bbb9c55b21fl
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на компр-ни елементи дървена кон-ция-3.20мЗ;Д-ка и м-ж дъсчена обшивкачастично-315м2;Д-ка и м-ж на РР мембрана- 608м2; Д-ка и м-ж на
контралетвена и летвена обшивка- 608м2; Д-ка и м-ж на покритие от кер-и
керемиди-14.5бр/м2-б08м2;Д-ка и м-ж на капаци,вкл.подмазване118м1;Ремонт и лакиране дървен сачак-72м2;Презиждане комин и направа
с т .б .шапка-1бр.; Д-ка и м-ж на улуци поц-на ламарина за Ф80- 120м1; Дка и м-ж на вод-чни тръби от поц-на ламарина Ф80, вкл. есове -74м1; Дка и м-ж на подолучна пола поц-на ламарина- 120м1;Д-ка и м-ж на обшивки
от поц-на ламарина-35м2; Натоварване и изхвърляне на стр-ни отпадъциЗЗмЗ.При О У„П.Р .Славейков",г р .В .Търново- Д-ка и м-ж лам-ни обшивки от
поц-на ламарина с полимерно покритие-88м2;Д-ка и м-ж на олуци от поц-на
ламарина с полимерно покритие /фасонни профили,свърз. и крепежни елеми/-107м;Прод. в р. 11.2.14)
П.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Ц Критерий за качество - Име: / Т еж ест:1 2 20
□ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 20
К| Цена - Тежест: 21
II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □

Не Н

Да П Не [3

II.2.14) Допълнителна информация:

Д-ка и м-ж на вод.тръби от поц-на лам-а с пол-рно покр-е /фасонни
профили,св-щи и кр-ни ел-ти/-95м;Оч-не на същ-ща маз-а-53м2;Изк-не вътр
-а вароц-ва маз-ка-53м2;Гр-е ст-и и тавани с дълб-ващ грунд388м2;Гипсова шп. по стени и тавани-388м2;Двукр. боя-не стени и тавани
с латекс-388м2;Нат-не и изх-не на стр-ни от-ци-22мЗ.При възст-не на
покрива на ДГ„Ивайло",г р . В.Т-Д-ка и м-ж на летвена обшивка и др

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II. 2) Описание 1

________

II.2.1) Наименование: 2

Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев",
Велико Търново
Обособена позиция №:
2
II.2.2) Допълнителни СРУ
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1

гр.

кодове 2

45000000
45450000
45261900

12
Основен СРУ код:

45261910
12

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Община Велико Търново,гр. Велико Търново - Основно училище „Димитър
Благоев"
код NUTS:1 BG321__________________________
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Демонтаж керемиди,

У Н П : 32364021 -ПЬе-4е 14-8d9c-bbb9c55b2 lfl

вкл.спускане по коруба и сортиране- 14.70 при 1000
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Партида:

б р .; Подмяна на компрометирани елементи дървена конструкция- 12мЗ;
Доставка и монтаж дъсчена обшивка- 980м2; Доставка и монтаж на РР
мембрана- 980м2; Доставка и монтаж на контралетвена и летвена обшивка980м2; Доставка и монтаж на покритие от керамични керемиди - 14.5 бр/м2
- 980м2; Доставка и монтаж на капаци, вкл.подмазване- 210м1; Ремонт и
лакиране дървен сачак- 140м2; Презиждане комин и направа ст.б.шапка5бр.; Доставка и монтаж на улуци поцинкована ламарина за Ф80- 240м1;
Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина Ф80, вкл.
есове- 180м1; Доставка и монтаж на подолучна пола поцинкована ламарина240м1; Доставка и монтаж на обшивки от поцинкована ламарина-120м2;
Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци-55мЗ.
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
] Критерий, свързан с разходи - Име: / Теж ест:1 20
53 Цена - Тежест: 21
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Не К

Да П Не Ю

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание 1_____________________________
II.2.1) Наименование: 2

Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил",
Обособена позиция №:

с. Миндя

3

2

II.2.2) Допълнителни СРУ
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2
Основен СРУ код: 1
Допълнителен СРУ код: 1 2

кодове 2
45000000
_____
45450000
_____
45261900
_____
45261910
_____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

църковен храм „Св. Архангел Михаил",

с. Миндя

код NUTS:1 BG321_____________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Дем-ни р-ти-254м2;стр. част-фасадно скеле-м-ж и дем-ж- 880м2;Дърв.
покр. констр-я- 9.80мЗ; Об-ка на дърв. покр. констр-я с консерванти254м2;Д-ка и м-ж подпокр. хидро-я-254м2; Обшивка покрив с нерен-ни
игл.дъски деб-на-2.5см-254м2;Покр-не с кер-и-254м2; Покр-не с капаци
била и ръбове-ббм;Об-ка с поц. лам-а корниз на кота+13.20-камбанария12м2;Об-ка с поц. лам-а корниз на кота +10.20-купол-15м2;Об-ка с поц.
лам-а и хидр-я бет. ел-т фасада запад на кота+8.03м-11м2; Об-ка с поц.
лам-а м/у покрив и стена-57м2;Об-ка с поц. лам-а купол и камб-ия-

УНП: 32364021-flbe-4e!4-8d9c-bbb9c55b21fl
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65м2;Об-ка с поц. лам-а калкан запад-10м2;В и е . улуци от поц. лам-а55м;Вод. тръби от поц. лам-а-58м;В о д . казанчета-ббр.;Изк-не мазилка
вътрешно камб-я-16м2;Изк-не външна мазилка-124м2; Шп-не с алк-ива мрежа
по фасади-487м2;Силик. маз-ка по фасади-487м2;Шп-не стр-ци на отвори с
шир.50см, вкл. мрежа и ръбо-ели-109м; Силик. м-ка по стр-ци на отвори с
шир. 50см-109м;Шп-не стр-ци на отвори с шир.ЗОсм, вкл. мрежа и ръбо-ли80.68м;Прод. в 11.2.14.)
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
] Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 20
] Критерий, свързан с разходи - Име: / Теж ест:1 20
65 Цена - Тежест: 21
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да □

Не К

Да □

Не 63

II.2.14) Допълнителна информация:

Силик. маз-ка по с-ци на отв-и с шир. 30см-90м; Бояд-е корнизи с разг.
до 60 см със силик. боя-258м; Бояд-е вътрешно камб-я със силик. боя19м2;Цим. за-ка и хидр-ция под кам-я-7м2;Барб-ни-2бр.;М е т . капак
6 0 / Ю О с м за изл-е на камб-ята, вкл. бет. борд 5см около кап.-1бр.;Облка с кам.плочи на кота+13.92 камб-ия-4м2;Поч-не пер-зи пр-ци на куполаЗм2;Поч-не камък по цокъл и обр-тка с импр-р-39м2 и д р .

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. 1) Описание_____________________________________________________________
IV. 1.1) Вид процедура

63Открита процедура
□ У скорен а процедура
Обосновка:
□ Ограничена процедура
□ У скорен а процедура
Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне
□ У скорен а процедура
Обосновка:
□Състезателен диалог
П Партньорство за иновации
□ Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
□ Публично състезание
□ Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)______________________________________
IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
□ Т а з и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□Установена е динамична система за покупки____________________________________________
IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□ Използван е електронен търг________________________________________________________
IV . 1.8) И н ф о р м а ц и я о т н о сн о С п о р азу м ен и ет о за д ъ р ж ав н и п о р ъ ч к и ( С Р А )

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да □ Не 65
(ОРА)____________________________________________________________________________
ГУ.2) Административни информация____________________________________
П^.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/8 248-572254
Номер на обявлението в РОП:885301
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за

УНП: 32364021-ПЬе-4е14-8<19с-ЬЬЬ9с55Ь2Ш
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Партида:

участ ие в съст езат елна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна
прозрачност ех ante) _______________________________________ ________________________________________________________________________________________

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
| |Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченото обявление за поръчка_____________________________________________
IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез
обявление за предварителна информация
□ Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация_____________________________________________________

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1______________________
Поръчка № (Договор №):
1
Обособена позиция №: 2
1
Наименование:
В ъ з с т а н о в я в а н е на п окр и ва на Д е т ск а гр а д и н а „ З в е з д и ц а " , с . Шемшево,
Д е т с к а гр а д и н а „И в а й л о " , г р . В ели к о Т ъ р н ов о и покрив (с т о л о в а ) на
О сновно училищ е „П . Р . С л а в е й к о в ", г р . В ели к о Т ъ р н ов о____________________
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не □

V .i) Информация относно невъзлагане________________________________________
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Г]Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
П Д руги причини (прекратяване на процедурата)________________________________________
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□ eN otices
□ T E D eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гггг______________________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
29/07/2019 дд/мм/гггг________________
У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о__________________________
Да □

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
С трой ко ООД
Пощенски адрес:
ИНДУСТРИАДИА №
код NUTS:
Град:
BG321
Трявна
Електронна поща:
in fo O s t r o ik o .n e t
Интернет адрес: (URL)

Не И

Национален регистрационен номер: 2
107564549

Пощенски код:
5300
Телефон:
+359 62605471
Факс:
+ 359 62623924

Държава:
BG

Да ЕЗ Не [_

Изпълнителят е МСП

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 9 8 5 0 9 .5 2
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 98 50 9.52
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСЫ
(за рамкови споразумения

УНП: 32364021 -flbe-4e 14-8d9c-bbb9c55b2Ш
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

(за динамични сист еми за покупки - ст ойност на поръчкат а/ит е за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рам кови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчкат а/ит е за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки) ___________________________________________________________________________________________________________________________

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва Д Д С:________ Валута: БОИ
Д ял :________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

П

РАЗДЕЛУ: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2
Наименование:

2
2

Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев",
Велико Търново
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

гр.
Не □

V .i) Информация относно невъзлагане________________________________________
Поръчката/обособена позиция не е възложена
□ Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
П Д руги причини (прекратяване на процедурата)________________________________________
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□ eNotices
□ T E D eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
лл/мм/гггг______________________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
05/08/2019 дд/мм/гггг_______________
У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о__________________________
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да □

Не И

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

ЕТ АС-СТРОЙ - Янко Славчев

131204831

Пощенски адрес:

ул. „Христо Максимов", № 29
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Самоков

BG412

2000

BG

Електронна поща:

Телефон:

ianko slavchev0abv.bg

+359 896840712

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 72260967
Изпълнителят е МСП

Да М He L

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 89941.10
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 8 9941.10
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:____________________

УНП: 32364021-flbe-4e!4-8d9c-bbb9c55b21fl
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА П ОРЪЧКА (версия 7)

Партида:

които са взети предвид
Валута:

ВСИ

(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчкат а/ит е за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рам кови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчкат а/ит е за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
___________________________________________________________________________________________________________________

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
] Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:__________ Валута: ВвИ
Д я л:___________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1________________________
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2
Наименование:

3
3

Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил” , с. Миндя
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

[>3 H e I I

V .i) Информация относно невъзлагане________________________________________
Поръчката/обособена позиция не е възложена
□ Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
| |Други причини (прекратяване на процедурата)________________________________________
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□ eNotices
□ T E D eSender
□ Д р у г о ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гггг______________________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2,i) Дата на сключване на договора
25/07/2019 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да □

Не К

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2

Стима ООД

104035947

Пощенски адрес:

ул. „П. К. Яворов”, № 34, офис №3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Велико Търново

BG321

5000

BG

Електронна поща:

Телефон:

в1:л.та@тал.1.Ьд

+359 627979

Интернет адрес: (иш .)

Факс:

+359 62624042
Изпълнителят е МСП

Да

№

He U

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 214136.58

У Н П : 32364021 -fl be-4el 4-8d9c-bbb9c55b21fl
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА П ОРЪЧКА (версия 7)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 214136.58
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСИ
(за рам кови споразумения - обща максимална ст ойност за тази обособена позиция)
(за динамични сист еми за покупки - ст ойност на поръчкат а/ит е за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рам кови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчкат а/ит е за тази партида, коят о/коит о не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки) ___________________________________________________________________________________________________________________________

У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва Д Д С :________ Валута: ВвИ
Д ял :________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.з) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadminScpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http : //www.срс.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на

УНП: 32364021- flbe-4e!4-8d9c-bbb9c55b21fl
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Партида:

жалби 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Пощенски код:

Град:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (ТЖЕ):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 15/08/2019 дц/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление
за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
Директива 2014/24/ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на
□ отк р и та процедура
□ ограничена процедура
□ З а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
□ отсъствие на конкуренция по технически причини
□ обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
□ за щ и та на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
IИзключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
□ Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата
□ Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него
□Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
□ о т доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
□ о т ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
□ Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:
(максимум 500 думи)

УНП: 32364021 -ПЬе-4е14-8<»с-ЬЬЬ9с55Ь21П
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Партида.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне
ЗОП
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
□отсъствие на конкуренция поради технически причини
□общ ествена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
□ за щ и та на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
□ З а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
ЗОП (само за доставки)
□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
□ Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
□ о т доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
□ о т ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
□ Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
□ Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП
□ Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени
□ За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
□ Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
□Общ ествената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
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моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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