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I. II. IV.

BG-Велико Търново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на

изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община  Велико  Търново,  площад  Майка  България,  За:  Теодора  Минкова;  Александър  Колев,

България 5000, Велико Търново, Тел.: 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: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/385/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Kонсервация, реставрация и  експониране  със  защитно покритие  на  обект „Шишманова  баня“  –

гр.Велико  Търново”, Договор  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ 24-10М1-44 от

23.04.2015г.,  финансиран  по  мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и  опазване  на  културното

наследство”  на  програма  БГ08 “Културно  наследство  и  съвременни  изкуства”,  финансирана  от

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство

Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на

изискванията, определени от възложителите 

Място на изпълнение: територията на град Велико Търново

Код NUTS: BG321

II.1.2)

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Kонсервация, реставрация и  експониране  със  защитно покритие  на  обект „Шишманова  баня“  –

гр.Велико  Търново”, Договор  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ 24-10М1-44 от

23.04.2015г.,  финансиран  по  мярка  1  „Реставриране,  обновяване  и  опазване  на  културното

наследство”  на  програма  БГ08 “Културно  наследство  и  съвременни  изкуства”,  финансирана  от

Финансов  механизъм  на  Европейско  Икономическо  Пространство  2009  –  2014”.  В  обхвата  на

поръчката  се  включват  видове  работи:  Изкопи  за  подпорни  стени  -  506м3;  обратни  насипи  -

248м3;Възстановяване на фрагмент от оригиналния под на банята в помещение №3- каменни плочи

,  два  пласта  хоросан,  настилка,  керамични  плочки  от  бречка  и  мрамор  -  8,60м2;покриване  с

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)V.1)V.1.1)V.2)V.5)
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Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45454100, 45262700, 45400000, 45261100, 45262500, 45430000, 45223110

Описание:

Строителни работи по реставрация

Стрителни и монтажни работи по реставрация на сгради

Довършителни строителни работи

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

Зидарски и каменоделски работи

Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки

Монтажни работи на метални конструкции

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № № 24-10М1-44-08 / Обособена позиция №: / Заглавие:

Дата на сключване договора

29.07.2016 г. 

керемиди  Брамак  атика  Амтик  или  еквивалент  над  сграда  -  260,87м2 и  други  работи  съгласно

количествено  стойностна  сметка  и  техническа  спецификация.  Обществената  поръчка  е  част  от

изпълнението  на  проект  "Културното  наследство  на  град  Велико  Търново  във  фокуса  на

Европейското културно многообразие"

Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната

търговска организация

НЕ

ІІ.1.6)

Обща крайна стойност на договора/итеII.2)

Обща стойност на договора/итеІІ.2.1)

Стойност

409132.81 BGN без ДДС

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Показател: TO - Техническа оценка на всяка Оферта се определя като аритметичен сбор от

оценките по подп. П 1 и П 2 на същата Оф-та по формулата: ТО = П 1+П 2, където: П 1 - Техн.

последователност на стр. процес; тежест: 50

Показател: ФО - финансова оценка ; тежест: 50

ІV.2.1)

Използван е електронен търг

НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)

Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00073-2016-0006

ІV.3.1)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

ІV.3.2)

Обявление за обществена поръчка

Номер на обявлението в ДВ 717665 от 02.03.2016 г. 
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Дата на решението за възлагане на поръчката

13.06.2016 г. 

Брой на получените оферти

5

Първоначална прогнозна обща стойност на договора

Стойност 411849.99 BGN без ДДС

Крайна обща стойност на договора

Стойност 409132.81 BGN без ДДС

При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Наименование и адрес на изпълнителя

ДЗЗД  „КОНСОРЦИУМ  АРТ  ИНЖЕНЕРИНГ“  ,  177041039,  Димитър  Икономов  №21,  България

9000, Варна, Тел.: 052 388661, E-mail: ootdel@planex.bg

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)

Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Културното  наследство  на  град  Велико  Търново  във  фокуса  на  Европейското  културно

многообразие", по договор за БФП №24-10-М1-44/23.04.2015г.

VI.1)

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 настоящата информация за сключен договор

23.08.2016 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и

за членовете на обединението

„ВЕСЕЛА“  ООД  с  адрес: гр.  Варна  „Пи  Ес  Пи“  ЕООД  с  адрес: гр.  София  ДЗЗД  „КУЛТУРНО

НАСЛЕДСТВО  2016“с  адрес:  гр.  София  -  членове  на  обединението:  "РЕСТАВРАЦИЯ"  ЕАД,

ЕИК:831555095,  гр.София  и  "ПЪТИЩА  И  МОСТОВЕ"  ЕООД,  ЕИК:813029821,  гр.Варна

КОНСОРЦИУМ „АРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ с адрес гр.Варна -членове на обединението: „ПЛАНЕКС“

ЕООД, ЕИК:813087785, гр.Варна и -„ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК:102034714, гр.Бургас

„МИСТРАЛ 7“ ООД с адрес: гр. Велико Търново

VI.5)

Информация за сключен договор
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