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I. II. IV.

BG-Велико Търново: Проектиране и изпълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45320000, 45421000, 45261400, 71315000, 45300000, 45310000, 45332000

Описание:

Наименование, адреси и лица за контакт

Община  Велико  Търново,  град  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Надя  Петрова,

Русанка  Александрова,  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  228;  062619  251,  E-mail:

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: http://www.veliko-turnovo.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/391.

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

Инженеринг  -  проектиране  и  изпълнение  на  СМР  във  връзка  с  реализацията  на  Националната

програма  за  енергийна  ефективност  на  многофамилните  жилищни  сгради  на  територията  на

община Велико Търново по обособени позиции.

II.1.1)

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

Строителство

Тип строителство: Проектиране и изпълнение 

Място на изпълнение: град Велико Търново

Код NUTS: BG321

II.1.2)

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван

Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г; Жилищна сграда(констр. система ЕПЖС) със ЗП без сутерен

общо за всички входове – 872,40 m2 и РЗП – 5759,90 m2. В предметния обхват на ОП са вкл. пакет

от мерки заложени в доклада за резултатите от обследването за устан. на техн. хар-ки, доклада за

ЕЕ на сградата с пакет от мерки със съответстваща информация неразделна част от документацията

за участие, както и съпътстващите ги дейности,осъществяване на авторски надзор.

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)

V.1)V.1.1)V.2)V.5)
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Строителни и монтажни работи

Изолационни строителни работи

Монтажни работи на дограма

Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради

Строителни и монтажни работи на инсталации

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Инженеринг - проектиране и изпълнение на

СМР 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 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул.

"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

Дата на сключване договора

08.08.2016 г. 

Дата на решението за възлагане на поръчката

15.07.2016 г. 

Брой на получените оферти

1

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

837400 BGN без ДДС

Най-ниска оферта: 0, Най-висока оферта: 837400 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: Показател: Показател К1 – Предлагана цена-Оценява се предложената цена за поръчката

в лева без ДДС. ; тежест: 40

Показател: Показател:Показател К2-Технич. оценка включващ:К2=К2А+К2Б+К2В,като Подпоказ.

К2А–Срок за из-ние на проектирането,Под-л К2Б–Срок за из-ние на СМР и Под-л

К2В=Техн.предложение съгл. методика; тежест: 60

ІV.2.1)

Използван е електронен търг

НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

ІV.3.2)

Обявление на профил на купувача

Номер на обявлението в ДВ 717409 от 01.03.2016 г. 

Наименование и адрес на изпълнителяV.3)
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Първоначална прогнозна обща стойност на договора

Стойност 852465.2 BGN без ДДС

Крайна обща стойност на договора

Стойност 837400 BGN без ДДС

Крайна обща стойност на договора

Най-ниска цена 0, Най-висока цена 837400 BGN без ДДС

При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност, без ДДС 45400 BGN

Дял %

Кратко описание

изготвяне на работен проект по всички части, авторски надзор по време на изпълнение на СМР на

обекта, дял от стойността – 5,42 %.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Консорциум Техноком ДЗЗД Булстат 176059792, гр. София, ПК1111, ж.к. Гео Милев, ул. Николай

Коперник №21, вх. Б, ет.3, ап.8, България 1111, София, Тел.: 02 9344184, E-mail: monostro@abv.bg,

Факс: 02 9344184

Информация за стойността на договораV.4)

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:

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

НЕ

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

22.08.2016 г. 

VI.4)

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

за членовете на обединението

Консорциум  Техноком  ДЗЗД,  като  обединението  включва  следните  членове:  "Монолитно

строителство" ЕООД с ЕИК: 130879167 и "Божков-Билд" ООД с ЕИК:131483135.

VI.5)

Информация за сключен договор
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