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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00012
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-08-84 от дата 23/10/2017
Коментар на възложителя:
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и 
упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни 
работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. 
Попово”, по осем обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „15 
януари” № 2- РЗП 1240,37 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. 
„Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м2”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. 
„Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м2”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Попово 000875856
Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски № 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
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Попово BG334 7800 BG
Лице за контакт: Телефон:
Звено Обществени поръчки 0608 40234
Електронна поща: Факс:
ob_porachki@popovo.bg 0608 40024
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.popovo.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach.html

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No:  З-17-54   от 23/01/2017 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00012-2017-0009(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: 
BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 
броя жилищни сгради в гр. Попово” по осем обособени позиции. В обхвата 
на всяка една от обособените позиции се включват следните дейности: 
ДЕЙНОСТ I. Проектиране Изработване на инвестиционен проект в работна 
фаза за изпълнение на мерки, свързани с обновяване и осигуряване на 
енергийна ефективност за всички обекти, с показатели, заложени в 
енергийни и технически паспорти в обхват и съдържание съгласно Наредба 
№4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
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ДЕЙНОСТ II. Изпълнение на СМР: - Изпълнение на всички енергоспестяващи 
мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследването 
за енергийна ефективност и които водят до най - малко клас на 
енергопотребление "С". - Изпълнение на мерки по конструктивно 
възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в 
техническото обследване на сградите /съгласно техническите паспорти на 
сградите част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване 
на ремонт", т.2
"Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на стоежа и 
график за изпълнение на неотложните мерки"/.
- Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с 
увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 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. ДЕЙНОСТ III. Упражняване на Авторски надзор. Упражняване на 
авторски
надзор по време на строителството на обектите ще бъде осъществяван от 
проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях 
правоспособни лица, съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, авторския надзор 
се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани 
с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект 
са задължителни за останалите участници в строителството. Пълната 
информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на 
обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана и 
регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от 
настоящата документация.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: Д-17-96   от 23/08/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ЕКО-БИЛД 2017 ДЗЗД 177187115
Пощенски адрес:
ул. Оборище № 8
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Мездра BG313 3100 BG
Електронна поща: Телефон:
vi_kei_in@abv.bg 02 8581818
Интернет адрес: (URL) Факс:

02 8581818
Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 202741167
Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски № 26
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Мездра BG313 3100 BG
Електронна поща: Телефон:
vi_kei_in@abv.bg 0887 319128
Интернет адрес: (URL) Факс:

0887 319128
Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
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АРНИ БРАДЪРС ООД 121461215
Пощенски адрес:
ж.к. Стрелбище, бл. 12, ап. 20
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@arni-brothers.com 02 8581818
Интернет адрес: (URL) Факс:
www.arnibrothers.com 02 8581818
Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и 
упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни 
работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 
„Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. 
Попово”, по осем обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг –
проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на 
авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна 
сграда на ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м2”

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  169  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 240500.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
11/10/2017 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Поради прекратяването на "ЕКО БИЛД 2017" ДЗЗД по реда на чл. 363, б. Г 
от ЗЗД в резултат на напускането на съдружника "Ви Кей Инженеринг" 
ЕООД.
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):
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(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 0 % 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: 0 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/10/2017 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
инж. Милена Божанова Иванова

VІI.2) Длъжност:
зам.-кмет на община Попово, съгласно заповед № З-17-731/19.10.2017 г.
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