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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
Поделение:
Изходящ номер: от дата
Коментар на възложителя:
00073-2017-0014
обособени позиции №4

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен

ПСекторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
площад Майка България
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова; Русанка Александрова

Телефон:
062 619231

Електронна поща:
тор vt@abv.bg

Факс:
062 619251

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/4 61/
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

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

I |Национална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

^Регионален или местен орган Ц Д руг тип:_______________
ПРегионална или местна агенция/служба______________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

ЕЗ Обществени услуги

□О тбрана
ПОбществен ред и сигурност 
□О колна среда
П  Икономически и финансови дейности 
П  Здравеопазване_________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ □Ж елезопътни услуги 
и топлинна енергия

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

□ Д о б и в на газ или нефт П  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □Л етищ ни дейности

твърди горива________________________________________________________

I |Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□  Социална закрила 
П  Отдих, култура и вероизповедание 
П  Образование 
□ Д р уга  дейност:_______
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□  Вода □  Друга дейност:
~~| Пощенски услуги_______________________________________

РАЗДЕЛ И: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА
II. l) Обект на поръчката

Строителство_______ I |Доставки___________ П Услуги_________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-20 от 01/03/2017 дд/мм/гггг_________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-2Qi7"00i4(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 обособена 
позиция №1 е - Многофамилна жилищна сграда на ул."Райчо Николов" №1, 
построена по строителна система ЕПЖС, състояща се от една жилищна 
секция с един вход. Входът е с шест жилищни етажа и полувкопан сутерен 
със складови помещения. Общият брой на апартаментите в блока е 60. Обща 
застроена площ: 538.50 m2 . Обща разгъната застроена площ: 3 956.67 m 2 
със сутерен. Височина: 19.70 м. Обект в обособена позиция №2 е - 
Многофамилна жилищна сграда на ул."Георги Измирлиев" №16 построена по 
строителна система ЕПЖС - номенклатура Бс-1У-У111-Гл-72, състояща се от 
две жилищни секции и двете с по два входа. Всеки вход е с от седем до 
осем жилищни етажа и полувкопан сутерен със складови помещения - 
входове А и Б са със по седем жилищни етажа, входове В и Г са с по осем 
жилищни етажа, Общият брой на апартаментите в блока е 45. Застроена 
площ: 781.50 m 2 . Разгъната застроена площ: 6999.67 m2 . Височина: вх. А 
и В - 22.60 м., вх. В и Г - 25.40 м. Обект в обособена позиция №3 е - 
Многофамилна жилищна сграда на ул."Георги Измирлиев" №15, построена по 
строителна система ЕПЖС - номенклатура Бс-1У-УШ-Гл-72, състояща се от 
пет жилищни секции, три от които с по един вход и две с по два входа. 
Всеки вход е с от седем до осем жилищни етажа и полувкопан сутерен със 
складови помещения - входове А, Б и В са с по седем жилищни етажа, вход 
Г е с осем жилищни етажа, входове Д, Е и Ж са с по седем жилищни етажа. 
Общият брой на апартаментите в блока е 108. Застроена площ: 14 60.33 m 2 . 
Обща разгъната застроена площ: 12 368.60 m2 със сутерен. Височина: вх.
А -22.48м.; в х . Б и В -22.48м.; вх. Г -25.46м., вх. Д и Е -22.48м., вх. 
Ж -22.48м. Обект в обособена позиция №4 е - Многофамилна жилищна сграда 
на ул."Ниш" №4, построена по строителна система ЕПЖС - предполагаема 
номенклатура Бс-IV-VIII-Сф, състояща се от състояща се от една жилищна 
секция с три отделни входа. Всеки вход е с по шест жилищни етажа и 
полувкопан сутерен със складови помещения. Общият брой на апартаментите 
в блока е 42. Застроена площ: 585.25 m 2 . Разгъната застроена площ: 4 
340.50 m2 . Височина: вх. А, Б и В - 19.85 м. Избраният изпълнител на 
обособената позиция да изготви работен инвестиционен проект с подробни 
количествено-стойностни сметки за видовете работи, които са описани в 
обследването за енергийна ефективност като енергоспестяващи мерки, 
предписани като задължителни за сградата и водят до най-малко клас на 
енергопотребление „ С "  (топлинно изолиране на външни стени; подмяна на 
амортизирана дограма; топлинно изолиране на покрива; топлинно изолиране 
на пода; енергийно ефективно осветление на стълбищните клетки). 
Допустимите енергийни мерки, предвидени по частите - Архитектура, 
Конструкции, Инсталации за водоснабдяване и канализация, Електрически
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инсталации, Отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация, 
Пожарна безопасност и предложените конструктивни мероприятия и ремонтни 
работи на съответната сграда, техническите паспорти, докладите за 
резултатите от обследването за установяване на техническите 
характеристики, обследването за енергийна ефективност, неразделна част 
от документацията за обществена поръчка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: з от 25/09/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
53процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рам ково споразумение
|_|динамична система за доставки

|квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Консорциум „Раховец-Енел строй"

Национален регистрационен номер:
177179150

Пощенски адрес:
ул. Хан Крум №3
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
evrocomerce@abv.bg

Телефон:
062 630208

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.аааааа.com 062 630208
Изпълнителят е МСИ Да Ш He U
Официално наименование:
„Раховец архитектура и строителство” ЕООД

Национален регистрационен номер:
104685271

Пощенски адрес:
ул. „Хан Крум" №3
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
evrocomerce0abv.bg

Телефон:
062 630208

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.аааааа.com 062 630208
Изпълнителят е МСИ Да ^  Не □
Официално наименование:
„Енел строй" ООД

Национален регистрационен номер:
201533149

Пощенски адрес:
кв. Дружба №1, ет.5, ап. 15
Град:
Горна Оряховица

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5100

Държава:
BG

Електронна поща:
office@enelstroi.com

Телефон:
0887 979885

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.wix.com/gena soft/enel stroi 000 000000
Изпълнителят е МСП Да №  Не □
Поръчката е възложена на обединение Да ИЗ Не □
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да ^  Не □

Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие
подизпълнителя на

подизпълнител 
я (% от 
договора)

1 „ЗД Зона" ЕООД проектиране и 4
авторски надзор

III.5) Предмет на договора
„Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
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многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново по 
обособени позиции:
Обособена позиция № 4: Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."НИШ" №4
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци:________ или дни 8о (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата л п/мм/гггг___________________________________________________

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 518700.00 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

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

Да □  Не £3

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^договорът е изпълнен 
Пдоговорът е предсрочно прекратен
Пдоговорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
Пдоговорът е унищожен______________________________________________________

IV.l) Дата на приключване:
27/08/2018 дд/мм/гггг_______________________________________________________

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

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

ГУ.З) 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
Договорът е изпълнен със забава о т ______   месец(а) или
изпълнение на договора 
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)____________________________________________

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да £3 Не П
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: 518698.82 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да СИ Не £3 
неустойки

I | от изпълнителя Размер:  ______ Валута:________
I | от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Да Ю Не □
. дни от крайния срок на
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(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 14/09/2018 дц/мм/гггт

VII: Възложител:

VII.l) Трите имена (подпис):
Проф. Георги Камарашев
VII.2) Длъжност:
Заместник-кмет "Строителство и устройство" на̂ ' 
съгласно заповед № РД 22-1547/11.09.2Olfe 
Търново)

^(за Кмет, 
ина Велико
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




