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BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-44 от 14.05.2013 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  Мникова,  Даниела

Дойнова,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062  619229;  062  619231,  E-mail:

mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

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

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

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)

Услуги

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

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"

II.2)

Кратко описание на поръчката

Този документ е създаден в рамките на  проект „Изграждане на Регионална система за

управление  на  отпадъците в регион Велико Търново” за  осъществяване с  финансовата

II.3)
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подкрепа  на  Оперативна  програма  „Околна  среда  2007–2013  г.”  съ-финансирана  от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Цялата  отговорност  за  съдържанието  на  публикацията  се  носи  от  община  Велико

Търново и при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  счита, че  този  документ отразява

официалното  становище  на  Европейския  съюз  и  Управляващия  орган  на  Оперативна

програма  „Околна  среда  2007–2013  г.”  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  Оценка  на  съответствието  на  инвестиционни  проекти,

изготвени  след  сключване  на  Договорите  за  строителство  за  обектите  в  обем  и

съдържание съгласно ЗУТ, Съдействие на Възложителя в процедурата по одобряване на

фазите на проектиране, изработени в хода на строителство, Упражняване на строителен

надзор  по  време  на  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.".
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-40 от 29.04.2013 г. 
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2013-539699

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 86 - 146244 от 03.05.2013 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2013-22III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

539699

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.04.2013 г. 

III.5)

Чл. 27а, ал. 3 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:

И  двете  (за  допълнителна  информация  моля  направете  справка  със  съответната

документация за участие)

V.2)

Текст за коригиране в оригиналното обявление:V.5)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1)  Лично  състояние  на  икономическите  оператори,  включително  изисквания  във

връзка  с  вписването  в  професионални  или  търговски  регистри  Информация  и

формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вместо:

9.Деклар.за отсъствие на  обстоятелствата  по чл47 ал1 т2 и т3, ал2 т1, т3 и т4 и ал5 т2

ЗОП  и  по  чл93 ал1,  чл94 и  чл96,  б.“а”  от  Регламент  (ЕО,  Евратом)  №  1605/2002 на

Съвета  отн.Фин.регламент,  приложим  за  общия  бюджет  на  Евр.общности,  изм.с
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Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета-обр.

Да се чете:

9. Деклар.за отсъствие на обстоятелствата по чл47 ал1 т2 и 3, ал2 т1, 3 и 4 и ал5 т2 ЗОП

и по чл106 §1 б.(б),(в),(е), чл107 §1 б.(б) и чл109 §2 б.(а) от Регламент (ЕО, Евратом)

№966/2012  на  Евр.парламент  и  на  Съвета  от  2012г.  отн.финансовите  правила,

приложими за общия бюджет на Съюза-обр.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са

необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вместо:

В случай,че Участникът участва като обединение,което не е юрид.лице,изискванията за

застраховката по чл.173 ал.1 ЗУТ се прилагат за обединението като цяло.

Да се чете:

В  случай,че  Участникът  участва  като  обединение,  изискванията  за  застраховката  по

чл173  ал1  ЗУТ  се  прилагат  за  лицата  в  обединението  съобр.разпределението  на

дейностите, предвидено в договора за обединението.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Изисквано минимално/ни ниво/а:

Вместо:

За всички експерти Участникът трябва да гарантира отсъствие на конфликт на интереси

по  смисъла  на  чл52  §  2  от  Регламент  (ЕО,Евратом)  №1605/2002  на  Съвета

отн.Фин.регламент,приложим  за  общия  бюджет  на  Евр.общности,изм.с  Регламент

№1995/2006  на  Съвета  по  отношение  служители  на  ръков.длъжност  на

Възложителя,УО,МЗ,СО,Одит.орган  и  Изпълнители  на  дейности  по  проекта,спрямо

които Изпълнителят ще изпълнява контр.и отчетни функции.

Да се чете:

За всички експерти Участникът трябва да гарантира отсъствие на конфликт на интереси

по  смисъла  на  чл57  §  2  от  Регламент  (ЕО,  Евратом)  №  966/2012  на  Европейския

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими

за  общия  бюджет  на  Съюза  по  отношение  служители  на  ръков.длъжност  на

Възложителя,УО,МЗ,СО,Одит.орган  и  Изпълнители  на  дейности  по  проекта,спрямо

които Изпълнителят ще изпълнява контр.и отчетни функции.

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:

30/05/2013 17:00

Да се чете:

31/05/2013 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за достъп до документи
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VI: ОБЖАЛВАНЕ

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Вместо:

20/05/2013 17:00

Да се чете:

21/05/2013 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:

03/06/2013 10:30

Да се чете:

04/06/2013 10:30

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, 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)

14.05.2013 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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