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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383068-2018:TEXT:BG:HTML

България-Пловдив: Строителен надзор по време на строителството
2018/S 168-383068

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

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:
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект
„Образователна инфраструктура — изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град
Пловдив“
Референтен номер: 20180424GHWb6453276

II.1.2) Основен CPV код
71521000

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:zop@plovdiv.bg
http://www.plovdiv.bg
http://op.plovdiv.bg
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Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на поръчката включва услуги, свързани с упражняване на строителен надзор по време
на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура — изграждане и
обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив—, разпределени в обособени позиции,
както следва:
— обособена позиция № 1: обекти: ДЯ „Детски смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ (ОП 1),
— обособена позиция № 2: обекти: сградите на СОУ „Любен Каравелов“ (ОП 2).

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: 44 545.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Обекти: ДЯ „Детски смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71521000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
гр. Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва упражняване на строителен надзор по време на строителството върху
всички видове строително-монтажни работи, които се изпълняват от строителя на съответния обект,
в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо
строителен надзор на строеж.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

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:
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в
град Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Обекти: сградите на СОУ „Любен Каравелов“
Обособена позиция №: 2
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71521000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:
гр. Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Предметът на поръчката включва упражняване на строителен надзор по време на строителството върху
всички видове строително-монтажни работи, които се изпълняват от строителя на съответния обект,
в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо
строителен надзор на строеж.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

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:
проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в
град Пловдив” по ОПРР 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
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 086-193433

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

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 18ДГ753

Обособена позиция №: 1

Наименование:
Обекти: ДЯ „Детски смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193433-2018:TEXT:BG:HTML
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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: 17
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17
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
„Кима Консулт“ ЕООД
201425668
ул. „Филип Македонски“ № 50, ет. 4
Пловдив
4000
България
Телефон:  +359 32594301
Електронна поща: office@kima.bg 
Факс:  +359 32594301
код NUTS: BG421
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: 60 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 23 435.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 18ДГ754

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Обекти: сградите на СОУ „Любен Каравелов“

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: 17
Брой на офертите, постъпили от МСП: 17
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

mailto:office@kima.bg
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„Кима Консулт“ ЕООД
201425668
ул. „Филип Македонски“ № 50, ет. 4
Пловдив
4000
България
Телефон:  +359 32594301
Електронна поща: office@kima.bg 
Факс:  +359 32594301
код NUTS: BG421
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: 59 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 21 110.00 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
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

mailto:office@kima.bg
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

