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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66445-2017:TEXT:BG:HTML

България-Габрово: Строителни и монтажни работи
2017/S 037-066445
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
Община Габрово
000215630
пл. „Възраждане“ № 3
Габрово
5300
България
Лице за контакт: Теодора Цанева
Телефон: +359 66818377
Електронна поща: tsaneva@gabrovo.bg
Факс: +359 66809371
код NUTS: BG322
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/347I.2)

Съвместно възлагане

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 Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация,
внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методи“.

II.1.2)

Основен CPV код
45000000

II.1.3)

Вид на поръчка
Строителство

II.1.4)

Кратко описание:
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Изпълнение на инженеринг — проектиране, заедно с авторски надзор и строителство — във връзка
с ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в
сградата на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, както и облагородяване на дворни площи.
В обхвата на проектирането към настоящата поръчка се предвижда и изработка на проектно решение
за креативно, съобразено с потребностите и възрастта на потребителите обзавеждане на класни стаи и
помещения в училището.
Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки в областта на енергийната ефективност; благоустройствени
мероприятия — благоустрояване на дворните площи.
Осъществяване на авторски надзор на строителните дейности.
II.1.6)

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

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
45000000
71315000
71221000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:
Гр. Габрово.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация, внедряване на
енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
вкл. благоустрояване на дворни площи и осъществяване на авторски надзор в рамките на проект
„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово“, финансиран по ОПРР.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за фасадна топлоизолационна система / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за покривна топлоизолационна и хидроизолационни
системи / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за ОВ инсталации и съоръжения / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок за дограма и стъклопакети / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за
учениците, персонала и живущите в непосредствена близост до училището / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30

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: Финансирането е осигурено по проект BG16RFOP001-1.016-0002
„Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР.

II.2.14)

Допълнителна информация
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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: 2017/S 015-023155

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
Наименование:
„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на строителни дейности за модернизация,
внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методи“
Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)

Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Обществената поръчка е прекратена с Решение № 17/06.02.2017 г. на Кмета на Община Габрово, на
основание 22, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
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:
Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
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VI.4.4)

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

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/02/2017
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