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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88984-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Строителни и монтажни работи
2018/S 041-088984

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Агенция по геодезия, картография и кадастър
130362903
кв. „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1
София
1618
България
Лице за контакт: инж. Боян Чиприянов
Телефон:  +359 28188317
Електронна поща: acad@cadastre.bg 
Факс:  +359 29555333
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

I.2) Съвместно възлагане

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: геодезия, картография и кадстър

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

II.1.1) Наименование:
„Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор“

II.1.2) Основен CPV код
45000000

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

II.1.4) Кратко описание:

mailto:acad@cadastre.bg
www.cadastre.bg
http://www.cadastre.bg/public-contracts
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ОП № 1 е с предмет „Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със
сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на
улица „Мусала“ № 1, м. Павлово — Бъкстон, СО — район „Витоша“. Обществената поръчка включва
проектиране, авторския надзор и изпълнението на строителството предметът.
ОП № 2 е с предмет „Осъществяване на строителен надзор по проект за присъединяване към
електрическата мрежа със сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни
сгради, находящи се на улица „Мусала“ № 1, м. Павлово — Бъкстон, СО — район „Витоша“, включваща
упражняване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценката на съответствието на
инвестиционния проект за реконструкция и ремонт на трафопостa, и е с обект предоставяне на услуги.

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: 1 200.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване —
първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ № 1, м. Павлово
— Бъкстон
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
45000000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
град София, квартал „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Обособена позиция № 1 е с предмет: „Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата
мрежа със сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни сгради, находящи
се на улица „Мусала“ № 1, м. Павлово — Бъкстон, СО — район „Витоша“, и включва дейности по:
а) проектиране:
— изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект отговарящ на наредба № 4 от 21 май
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, подробно разписани в Техническата
спецификация;
б) осъществяване на авторския надзор по време на строителството;
в) извършване на строително-ремонтните и монтажни работи /СРР/СМР/ за изпълнение на работния
инвестиционен проект, описани в количествената сметка към него;
г) извършване на всички свързани със строително-ремонтните и монтажни работи съпътстващи услуги и
доставки.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
Определената за тази позиция прогнозна стойност са включени и 10 % непредвидени разходи.
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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: не

II.2.14) Допълнителна информация
Непредвидените разходи се определят въз основа на следните показатели:
а) цена на материали — 90 % от среднопазарната цена за съответен материал;
б) разходи за изпълнение (елементи на ценообразуване) — определят се в договора съгласно Ценовото
предложение на изпълнителя за: часова ставка за труд (лв./час); брой отработени часове; разходи за
механизация; доставно-складови разходи; печалба (до 10 %).

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Осъществяване на строителен надзор по проект за присъединяване към електрическата мрежа със
сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица
„Мусала“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71520000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Град София, квартал „Павлово“, ул. „Мусала“ № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осъществяване на строителен надзор по проект за присъединяване към електрическата мрежа със
сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица
„Мусала“ № 1, м. Павлово — Бъкстон, СО — район „Витоша“ и обхваща следните основни дейности:
а) изготвяне на доклад за оценката на съответствието на изготвения от изпълнителя по ОП № 1
инвестиционен проект за реконструкция и ремонт на трафопост на АГКК;
б) упражняване на строителен надзор за обекта, в които се извършват строително-монтажните и
ремонтни работи по ОП № 1;
в) координация на строителния процес до приключване на строителството с издадено разрешение за
ползване;
г) контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни и
ремонтни работи и на доставените и влагани строителни продукти с договора за изпълнение на ОП № 1.

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: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание
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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: 2017/S 208-429602

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
Обособена позиция №: 1

Наименование:
„Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване
— първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ № 1, м.
Павлово — Бъксто

Възложена е поръчка/обособена позиция: не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: ДД-16

Обособена позиция №: 2

Наименование:
„Осъществяване на строителен надзор по проект за присъединяване към електрическата мрежа със
сигурност на захранване — първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица
„Мусала“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
21/02/2018

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
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
„Пешев“ ЕООД

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429602-2017:TEXT:BG:HTML
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115742567
ул. „Славянска“ № 82, ет. 3
Пловдив
4000
България
Телефон:  +359 32621681
Електронна поща: peshev.tender@gmail.com 
Факс:  +359 32621681
код NUTS: BG421
Интернет адрес:http://peshev-plovdiv.business.site/http://peshev-sofia.business.site/
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200.00 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 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от Закона за обществени поръчки.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/02/2018

mailto:peshev.tender@gmail.com
http://peshev-plovdiv.business.site/http://peshev-sofia.business.site/
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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