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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

Министерство на образованието и науката

000695114

Пощенски адрес:

бул. Княз Ал.Дондуков № 2А
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG412

1000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Йовко Йовчев

+359 29217601

Електронна поща:

Факс:

i.iovchev@mon.bg

+359 29217612

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mon.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?
yL6vsZzJPuC6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQ
DQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор ..продължава в поле
VI.3)....
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45000000
____
Доставки

Услуги

II.2) Описание
II.2.1) Наименование: ²

Инженеринг–проектиране,авторски надзор и изпълнение на СМР за
модернизация на образователната инфраструктура на ПГ по туризъм
„Професор д-р Асен Златаров“, гр. Варна ...продължава в поле VI.3)..
Обособена позиция №: XVI
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
45000000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45210000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45211000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45214000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
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45300000
____
45400000
____
71240000
____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

ПГ по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“, гр. Варна, ул. „Найден
Геров“ № 1; ПГ по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий
Иванович Менделеев“, гр. Варна, ул. „Д-р Василаки Пападополу“ № 52
код NUTS:¹ BG311
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект,за
предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които
следва да включват: - всички задължителни енергоспестяващи
мерки,предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед
постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност –достигане
клас на енергопотребление „С“ или по-висок,в зависимост от
предписанията на енергийното обследване;всички предвидени задължителни
мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от
обследването за установяване на действителните технически
характеристики; мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда
съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/ 01.
07.2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания; ........продължава в поле
VI.3).....
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 191
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):

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

Да

Не

ОПРР 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за
професионалните училища в Република България”,Приоритетна ос 3
„Регионална образователна инфраструктура“, проект № BG16RFOP001-3.0020019

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 200-453602
Номер на обявлението в РОП:872781
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №:
Обособена позиция №: ²
Наименование:

BG16RFOP001-3.002-0019-CO2-S-1
XVI

Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за
модернизация на образователна инфраструктура на ПГТ „Проф. д-р Асен
Златаров“, гр. Варна и на ПГХХТ „Дмитрий Ив. Менделеев“, гр. Варна
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
21.09.2018 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

ЕС ДЖИ-81 ЕООД

202296660

Пощенски адрес:

ул. Свети Седмочисленици № 11, офис 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

esji81@abv.bg

+359 0878798798

Интернет адрес: (URL)

Факс:

http://www.esji81

+359 0878798798

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

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:
2050992
Валута:
BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

...продължение от поле II.1.1).... и изпълнение на СМР за модернизация
на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в
системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за
професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции.
...продължение от поле II.2.1)....и на ПГ по химични и хранителновкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна.
...продължение от поле II.2.4).... Изпълнение на СМР за обектите,
включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в
съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ и започват след
издаване на разрешение за строеж.
Упражняване на Авторски надзор по време на строителството, съгласно
одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба по
отделните части на техническите проекти на обектите, включени в обхвата
на обществената поръчка.
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:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):
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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):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

не подлежи на обжалване
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 15.04.2019 дд/мм/гггг

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

45000000
____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45210000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45211000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45214000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45300000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45400000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
71240000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

ПГ по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“, гр. Варна, ул. „Найден
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Геров“ № 1; ПГ по химични и хранително-вкусови технологии „Дмитрий
Иванович Менделеев“, гр. Варна, ул. „Д-р Василаки Пападополу“ № 52
код NUTS:¹ BG331
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Инженеринг–проектиране,авторски надзор и изпълнение на СМР за
модернизация на образователна инфраструктура на ПГТ„Проф. д-р Асен
Златаров“,гр.Варна и на ПГХХТ „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: 31.08.2020 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
2050992
Валута:
BGN
позиция:
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

ЕС ДЖИ-81 ЕООД

202296660

Пощенски адрес:

ул. Свети Седмочисленици № 11, офис 1
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

esji81@abv.bg

+359 0878798798

Интернет адрес: (URL)

Факс:

http://www.esji81

+359 0878798798

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

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):

Във връзка с изменението на Административен договор BG16RFOP001-3.0020019-CO1, което срокът за изпълнение на проект „Обновяване и
модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез
подобряване на материално-техническата база на 15 държавни
професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич,
Разград, Силистра и Шумен на ОПРР 2014-2020 г. се удължава до
27.09.2020 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и чл. 2,
ал. 3 и чл. 47, ал. 4 от договор №BG16RFOP001-3.002-0019-CO2-S1/21.09.2018 г. с предмет "Инженеринг–проектиране,авторски надзор и
изпълнение на СМР за модернизация на образователна инфраструктура на
ПГТ„Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Варна и на ПГХХТ „Дмитрий Иванович
Менделеев“, гр. Варна", чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по
следния начин:
Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.08.2020 г.
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
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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:
Във връзка с изменението на Административен договор BG16RFOP001-3.002-0019-CO1, което
срокът за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна
инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни
професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и
Шумен на ОПРР 2014-2020 г. се удължава до 27.09.2020 г
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:
2050992
Валута:
BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС:
2050992

Валута:

BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
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