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Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОИ g]
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование и адреси
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Зорница Кънчева - Миладинова, Надя 
Петрова, Милена Курдова

Телефон:
+359 62619503/+359
62619228/+359 62619229

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/542

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка
11.1.1) Наименование:
"Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и 
дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, 
собственост на Община Велико Търново"
Референтен номер: 2

11.1.2) Основен CPVкод: 90921000
Допълнителен CPV код: 1 2____

II. 1.3) Вид на поръчка
[71 Строителство[Доставки^Услуги

11.2) Описание
11.2.1) Наименование: 2
В обхвата на поръчката се включват следните дейности: дезинфекция, 
дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др. на 
закрити пространства (помещения), дератизация, дезинсекция срещу 
Обособена позиция №:
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 90921000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Сгради и външни площи на територията на община Велико Търново.
код NUTS:1 BG321___________________________________________________________

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:
- дезинфекция,

УНП: d08015аЗ-с 1 fo-4684-а 1 aa-d2fcd 1 fl d516 1

mailto:vt@abv.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/542


Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

- дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др. на 
закрити пространства (помещения) , дератизация,
- дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на 
територията на община Велико Търново,
- дезакаризация на откритите пространства (тревни площи). 
Интензивността на дейностите е както следва:
- дезинфекция, дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, 
дървеници и др. на закрити пространства (помещения) и дератизация и 
мониторинг - ежемесечно в обектите на дирекция ОМДС и ЦСУ и на 
тримесечие в сградата на Община Велико Търново и в сградата на МДТ;
- две ларвицидни обработки срещу комари;
- четири имагоцидни обработки срещу комари;
- две обработки на тревни площи срещу кърлежи, бълхи;
- две дезинфекционни обработки на пясъчници;
- дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на 
територията на Община Велико Търново - след възлагане;
- други.__________________________________________________________ ■

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________дд/мм/гггг
Крайна дата: _ дд/мм/гггт_______________________________________________

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

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

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV. 2) Административна информация_______________________
IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка 
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2018/S 081-181840
Номер на обявлението в РОП:84з86з

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: 1
Обособена позиция №: 2
Наименование:
"Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и 
дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, 
собственост на Община Велико Търново"

V.2.1) Дата на сключване на договора
20.04.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да [71 He Ю
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Д.Д.Д. - 1 ООД

Национален регистрационен номер: 2
121370541

Пощенски адрес:
кв. Витоша, ул. Асен Разцветников №32
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1700 BG

Електронна поща: 
office@ddd-l.com

Телефон:
+359 887518476
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www.aaa.aaa | +359 70019595
Изпълнителят е МСП Да
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)________________________

V. 2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към 
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка:____ 385100.00_________ Валута:_________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
VI. 3) Допълнителна информация: 2
Общата стойност на поръчката е обща крайна стойност, изчислена на база 
извършени разходи от бюджета на Община Велико Търново за последните 24 
месеца, с което изпълнените обеми в стойностно изражение се приемат за 
прогнозни. Плащанията по настоящия договор ще се извършват на база 
единичните цени на видовете дейности предложени от изпълнителя.
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:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: 
cpcadminScpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL): 
http://www.cpc.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: 
Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава: 
1А

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
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| Дата: 29/04/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) ОсновенCPVкод: 90921000
Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII. 1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Сгради и външни площи на територията на община Велико Търново, 
код NUTS:1 BG321

VII. 1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности:
- дезинфекция,
- дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, дървеници и др. на 
закрити пространства (помещения), дератизация,
- дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на 
територията на община Велико Търново,
- дезакаризация на откритите пространства (тревни площи). 
Интензивността на дейностите е както следва:
- дезинфекция, дезинсекция срещу хлебарки, мравки, бълхи, мухи, 
дървеници и др. на закрити пространства (помещения) и дератизация и 
мониторинг - ежемесечно в обектите на дирекция ОМДС и ЦСУ и на 
тримесечие в сградата на Община Велико Търново и в сградата на МДТ;
- две ларвицидни обработки срещу комари;
- четири имагоцидни обработки срещу комари;
- две обработки на тревни площи срещу кърлежи, бълхи;
- две дезинфекционни обработки на пясъчници;
- дезинсекция срещу комари и др. летящи насекоми на външни площи на 
територията на Община Велико Търново - след възлагане;
- други.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни:
ИЛИ
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената 385100.00 Валута: BGN
позиция:

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да CI Не й
VII. 1.7) Име и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Д.Д.Д. - 1 ООД

Национален регистрационен номер: 2
121370541

Пощенски адрес:
кв. Витоша, ул. Асен Разцветников №32
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1700 • BG

Електронна поща: 
office@ddd-l.com

Телефон:
+359 887518476

Интернет адрес: (URL)
www.aaa.aaa

Факс:
+359 70019595
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Изпълнителят е МСП Да He U
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения
VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 
Подписано Допълнително споразумение на дата 16.04.2020 г., с което 
разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от договора се изменя, като срокът за 
изпълнение на услугите (20.04.2020 г.) се удължава до изтичане на срока 
на действие на извънредното положение и до сключване на договор с 
изпълнител след провеждане на нова процедура за възлагане на обществена 
поръчка, за което ще бъде уведомен изпълнителя.
VII.2.2) Причини за изменение
□ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния 

изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от 
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или 
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

^Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ 
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на 
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
На основание чл. 20а от ЗЗД, чл. 184, ал. 1 от ЗОП и чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 13, 
ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. и предложение вх. №5300 - 17058 - 3/03.04.2020 г. от 
изпълнителя „Д.Д.Д. - 1“ ООД, гр. София и Докладна записка №5300 - 17058 - з#1/14.О4.2О2О г. 
на Зорница Кънчева - началник на отдел ОС и предвид това, че са налице обстоятелства, които 
при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала 
необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора и по искане на 
изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не 
повече от срока на действие на извънредното положение.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание 
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 385100.00 Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 385100.00 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
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