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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
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” 103776654
Пощенски адрес:
ул.“Панагюрище” № 17
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
гр. Варна BG331 9000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Жасмина Керанова +359 52631447
Електронна поща: Факс:
bdvarna@bsbd.org +359 52631448
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.bsbd.org
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html

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

II.1.1) Наименование:
„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Варна, ул."Александър Дякович" 33
код NUTS:¹ BG331

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на 
Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“.
Въз основа на Доклад от обследване на Енергийна ефективност, се 
предвижда да се изпълнят редица мерки свързани с енергийната 
ефективност на сградата, както следва: 
-Топлоизолация на стени
-Топлоизолация на покрив
-Топлоизолация на под
-Подмяна на дограма

УНП: ea5087be-0059-4ad7-9daf-93504e16e885 1



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

-Подмяна на отоплителна инсталация
-Подмяна на осветителни тела
От съществуващата сграда се премахват азбестоциментните панели, остават 
само бетонната настилка и стоманената конструкция – колони и ферми. 
Изграждат се нови ограждащи щендерни стени, нови вътрешни преградни 
стени. По долния пояс на стоманените ферми се изпълнява пожарозащитен 
окачен таван. Върху горния пояс на стоманените ферми се монтират 
плоскости хидрофобен шперплат и битумни керемиди. Предвиждат се нови 
улуци и водостоци. Върху нивелираните и изгладени плоскости XPS се 
полага ламиниран паркет.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: 6 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):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

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: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:756815

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: 353
Обособена позиция №: ²
Наименование:
„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
27.10.2016 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„НСК София“ ЕООД 831838874
Пощенски адрес:
район „Възраждане“, ж.к.“Света Троица“ бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@nsksofia.eu +359 29530816
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29516892
Изпълнителят е МСП Да Не
(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: 637217.41 Валута: BGN
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

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):
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:
-

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: 16.06.2017 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.Варна, ул."Александър Дякович" 33
код NUTS:¹ BG331

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на 
Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“.
Въз основа на Доклад от обследване на Енергийна ефективност, се 
предвижда да се изпълнят редица мерки свързани с енергийната 
ефективност на сградата, както следва: 
-Топлоизолация на стени
-Топлоизолация на покрив
-Топлоизолация на под
-Подмяна на дограма
-Подмяна на отоплителна инсталация
-Подмяна на осветителни тела
От съществуващата сграда се премахват азбестоциментните панели, остават 
само бетонната настилка и стоманената конструкция – колони и ферми. 
Изграждат се нови ограждащи щендерни стени, нови вътрешни преградни 
стени. По долния пояс на стоманените ферми се изпълнява пожарозащитен 
окачен таван. Върху горния пояс на стоманените ферми се монтират 
плоскости хидрофобен шперплат и битумни керемиди. Предвиждат се нови 
улуци и водостоци. Върху нивелираните и изгладени плоскости XPS се 
полага ламиниран паркет.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: 6 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  
позиция:

664553.40 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
„НСК София“ ЕООД 831838874
Пощенски адрес:
район „Възраждане“, ж.к.“Света Троица“ бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@nsksofia.eu +359 29530816
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29516892
Изпълнителят е МСП Да Не
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(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):
изменение на предмета на сключения договор, като към дейностите по 
Количествено-стойностна сметка /КСС/ Образец № 6 „Други ремонтни 
дейности, финансирани от МОСВ“, се добавя Раздел/Подобект 
„Възстановяване на цокъл и вътрешен двор“, включващ количествата и 
видовете СМР, подлежащи на изпълнение, съгласно одобрена оферта на 
Изпълнителя, с вх. № 26-00-1477/97/21.04.2017г., придружена с анализ на 
единичните цени, съставляваща неразделна част от подписаното 
споразумение за изменение. 

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:  
В съответствие с изискванията на ЗОП, изменението на договора се налага поради непредвидени  
обстоятелства - установено нарушаване на целостта на цокъла и пропадане на вътрешен двор  /в  
съответствие с дефиницията по т.27 от ДР на ЗОП/, които са възникнали след сключването на  
договора и водят до необходимост от извършване на допълнителни СМР по Подобект:  
"Възстановяване на цокъл и вътрешен двор“ на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна  
ефективност в сградата на БДЧР, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, но  
са в оперативна съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени  
с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на  
договора. Изменението не променя цялостния характер на поръчката, стойността на изменението  
е до 15 на сто от стойността на първоначалния договор  и стойността на изменението не  
надхвърля праговата стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.184, ал.2 от ЗОП.

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: 645240.08 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 664553.40 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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