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България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища
2018/S 168-381887
Обявление за възложена поръчка
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Строителство
Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Община Пловдив
000471504
пл. „Стефан Стамболов“ № 1
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Аделина Хасова
Телефон: +359 32656752
Електронна поща: zop@plovdiv.bg
Факс: +359 32660571
код NUTS: BG421
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg
I.2)

Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4)

Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5)

Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Изпълнение на строителство за обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ в рамките на проект
„Образователна инфраструктура — изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град
Пловдив“

II.1.2)

Основен CPV код
45214220

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство
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II.1.4)

Кратко описание:
Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен
ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради и
прилежащите им дворни места на СОУ „Любен Каравелов“ по 2 обособени позиции, както следва:
— обособена позиция № 1 „Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“, сграда 1, находяща се на ул.
„Лютиче“ № 2, гр. Пловдив“,
— обособена позиция № 2 „Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“, сграда 2, находяща се на ул.
„Марагидик“ № 37, гр. Пловдив“.

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да

II.1.7)

Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 679 325.27 BGN

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“, сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2
Обособена позиция №: 1

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
45214220
45212225

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
гр. Пловдив

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.
Дейностите, предвидени за изпълнение, са основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки
за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място,
изграждане на нова многофункционална зала с басейн на СОУ „Любен Каравелов“, сграда 1, находяща
се на ул. „Лютиче“ № 2, УПИ І — училище, кв. 445 по плана на първа градска част — север, гр. Пловдив.
2

РЗП общо — 5 208,25 м .
2

РЗП училище – 2 680,00 м .
2

РЗП спортна зала — 2 429,44 м .
2

РЗП топла връзка — 98,81 м .
Съгласно чл. 137 от ЗУТ обектът е 3-та категория.
За сградата, предмет на настоящата обществена поръчка, е издадено разрешение за строеж № 22 от
3.2.2015 г.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качествени и екологични аспекти на техническото предложение / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 10
Цена - Тежест: 75

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не
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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: да
Идентификация на проекта:
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020
г.

II.2.14)

Допълнителна информация

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:
Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“, сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37
Обособена позиция №: 2

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
45214220

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
гр. Пловдив

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Изпълнението на строителството ще се реализира в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.
Предвидените за изпълнение дейности включват основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки
за енергийна ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на
СОУ „Любен Каравелов“, сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37, УПИ І — училище, кв. 501 по
плана на първа градска част — юг, гр. Пловдив.
2

РЗП на сградата — 1 805,23 м .
Съгласно чл. 137 от ЗУТ обектът е 4-та категория.
За сградата, предмет на настоящата обществена поръчка, е издадено разрешение за строеж № 307 от
13.11.2014 г.
II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качествени и екологични аспекти на техническото предложение / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 10
Цена - Тежест: 75

II.2.11)

Информация относно опциите
Опции: не

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: да
Идентификация на проекта:
Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР 2014-2020
г.

II.2.14)

Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
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IV.1)

Описание

IV.1.1)

Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.1)

Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 074-163500

IV.2.8)

Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9)

Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация
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Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 18ДГ755
Обособена позиция №: 1
Наименование:
Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
21/08/2018

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
ЕТ „Металик — Иван Михайлов“
020362576
бул. „Васил Априлов“ № 149
Пловдив
4003
България
Телефон: +359 32960155
Електронна поща: metalik_mm@abv.bg
Факс: +359 32960155
код NUTS: BG421
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
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Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 681 348.38 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 659 480.02 BGN
V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 18ДГ756
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 2, находяща се на ул. „Марагидик“ № 37
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)

Възлагане на поръчката

V.2.1)

Дата на сключване на договора:
21/08/2018

V.2.2)

Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Наименование и адрес на изпълнителя
„НСК София“ ЕООД
831838874
ж.к. „Света Троица“, бл. „339“, вх. Г, ет. 6, ап. 107
София
1330
България
Телефон: +359 29530816
Електронна поща: office@nsksofia.eu
Факс: +359 29530816
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 376 992.55 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 019 845.25 BGN

V.2.5)

Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
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България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2018
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