
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

ЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@anp.ha, abp@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

□проект
^3 за публикуване

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление ^  
□а изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация [Ц

Решение номер: 8 От дата: 06/12/2019 дд/мм/гггг

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Партида:
И К0 И 0IV) И Ч t i: KI/I У Н И Bfc PC И111 - И АННА
---------- п п п к р д й л н Е Л А  П А ДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ

Изх. №.
да

А О П

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА

Национален регистрационен номер: 2000083619 ;
Пощенски адрес:
б у л .К н я з  Борис I №77 •'
Град:
-Барна-'..;.:

код NUTS:
BG331 Пощенски код:9002 Държава:

BG
Лице за контакт:
Владимир Новаков

Телефон:
+ J b9 8821647ЬЬ

Електронна поща:
k o n k u rsi 3u e--varn a . b g

Факс:+359 52643365
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
h t t p : / / w w w . u e - v a r n a . b g
Адрес на профила на купувача (URL):
https://ue-varna.bg/bg/p/8518

II: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
И. 1) Процедурата е открита с;
Решение номер: РД-21-1449 От дата: 29.11.2019 дд/мм/гггг

П.а) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е 
приложимо):

II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00001-2019-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
ПЧлен loo, ал. 1 от 3QI1
ЦЧлен юо, ал. 7, т. от ЗОП
Г~|Член loo, ал. ц  от ЗОП
ПЧлен юо, ал. 12, т. [...] от ЗОП
^Ч лен 179? ал. 1 от ЗОП
ЦЧлен юо, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
ЦЧлен юо, ал. и  във вр. чл. 177 от ЗОП
ПЧлен Юо, ал. i2 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

IV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: M70a583-a3fd-4e2e-8631 -cSOOb6ab9d92

mailto:pk@anp.ha
mailto:abp@aop.ba
http://www.aop.bg
http://www.ue-varna.bg
https://ue-varna.bg/bg/p/8518


Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.i) Допълнителна информация (когато е приложимо):
Във връзка с качественото изпълнение на работите по обществената ■ 
Поръчка, Възложителя добавя към ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ" 
изискване участниците да предложат:
1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката с минимални 
изисквания към съдържанието на предложението:
-Предложение относно Подход за качествено изпълнение на дейностите й 
с м р .
-Предложение относно Технологията на изпълнение на строително"- 
монтажн1'1ше работи (СМР) .
-Предложение относно Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на : 
строителството.
2,Организация 'за изпълнение на дейностите от Предмета на поръчката с 
минимални.изисквания към съдържанието на предложението:
-Предложение относно необходимите дейности за изпълнението на предмета 
на поръчката.
-Предложение относно последователността на строителните процеси.- 
-Предложение относно организацията на строителната площадка. ■ 
-Предложение относно Организацията на работата на инженерно-техническия 
(ръководен) - състав на участника и на изпълнителския/ките ек'ип/и 
(строителните работници).
3.Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.
4.Мерки за опазване на околната среда, включващи:
-Предотвратяване замърсяване на околната среда - атмосферен въздух, 
прах, шум, битови отпадъци.
-Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване 
и отстраняване на отпадъците. •
5.Предложение за управление на риска, включващи:
-Закъснение началото на започване на изпълнението на строително- 
монтажните работи.
-Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по 
изпълнение на СМР.
-Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа.
-Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки 
■ресурси.:
-Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на 
други участници в строителния процес и/или компетентни държавни и/или, 
общински органи и инстанции.
-Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския1 
съюз, свързани с изпълнението на договора за обществена пбръчка.
-План за осигуряване на Гаранционната поддръжка и устойчивост на 
обекта
Пълен достъп до добавените изисквания може да се осъществи на профила' - 
на купувача на Възложителя.
VI.2) Процедури по обжалване

VI.2.1) 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

УНП: b470a583-a3fd-4e2e-8631 -C800b6ab9d92

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


Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

VI.2.2) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Настоящото решение за допълнителна информация по процедура за възлагане 
на обществена поръчка, обявена от Икономически университет - Варна, 
подлежи на обжалване пред КЗК, относно неговата законосъобразност, 
включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, 
технически или квалификационни хязисквапил в обявлоииото, документацията 
или всеки друг документ, свързани с процедурата от всякО’ заинтересовано 
лице в 10 /десет/ дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 06/12/2019 д д / м м / г г г г ______________  ^  * ____
VII: ВЬЦЛОЖИТШ! И нф орш ш ият е ,

VH.i) Трите имена: (Подпис)
проф. д-р Евгени Станимиров

на О снование чл. 4, т . i
от Р егл ам ен т Е С  2016/679,

1 » п
УП.2) Длъжност:

■ /ШРектор ИУ-Варна P.-S / /

Притурка към Официален вестник на ЕвронейЬкия съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА

Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/УОП, Директива 2014/25/EC/tiOIi

Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна 
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените 
крайни срокове или да се стартира нова процедура.

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да 0  Не 53
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в

■1.1) Наименование и адреси 1
Официално наименование:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Национален регистрационен номер: 2
000083619

Пощенски адрес: ,
бул.Княз Борис I.№77
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9002

Държава:
BG

Лице за контакт:
Владимир Новаков

Телефон:
+359 882164755

Електронна поща: v
kbnkursi@ue-varna.bg

Факс:
+359 643365 .

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://ue-varna.bg/bg/p/8518

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II. х) Обхват на обществената поръчка_____ _________ ____  ■____ ___________ ____

11.1.1) Наименование:
Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок
2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65
Референтен номер: а ___________________ _______ .________

11.1.2) Основен CPV код: 45453100
Допълнителен CPV код:1 2 _______________  .

II. 1.3) Вид на поръчка____  ._________________________ __________ ____ _

УНП: M70a583-a3fd-4e2e-S631 -с800Ъ6гЪ9д92

http://simap.ted.europa.eu
mailto:kbnkursi@ue-varna.bg
http://www.ue-varna.bg
https://ue-varna.bg/bg/p/8518


Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

ЕЯ Строителство ПДоставки ПУслуги

II.1.4) Кратко описание:
Строителство с предмет по:
Обособена позиция №1 - "Строително-монтажни работи" с допълнителен CPV -
код 4526.1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" с прогнозна
стойност 1 111 000,00лв. /един милион сто и единадесет хиляди лева/,
без вкл . ■ ДДС. '
Обособена позиция №2 - "ВиК работи" с допълнителен CPV код 4526 1320
"Монтажни работи на водосточни тръби" с прогнозна стойност 137
000.00лв. /сто тридесет и седем хиляди лева/, без вкл. ДДС
по реда на чл.151 от-ЗУТ.-

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 06/12/2019 дд/мм/гпт

VI. 6) Препратка към оригиналното обявление
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

□eNotices
□ T E D  eSender
□Д руго ,
Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година И номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на EC: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Дата на Изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг

Номер иа обявлението в РОП: 946839 

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕ11Н
VII.l) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Причина за изменение 7
^Промяна в Първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
□Публикувани в TED данни, който не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия

орган

VII.1.2) Текст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)

VII.2) Друга допълнителна информация 2
Във връзка с качественото изпълнение на работите по обществената ' 
поръчка, Възложителя добавя към ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ" 
изискване участниците да предложат:
1.Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката 
2.Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката
3.Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката.
4.Мерки за опазване На околната.среда. : ,
5. Предложение за управление на риска.

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
7 задължителна информация, която не се публикува

УНП: b470a583-a3fd-4e2e-8631-c800b6ab9d92


