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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
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул.България  №10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Костадинка Денкова +359 9527-2222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 9527-2323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.varshets.bg/index.php?
option=municipality&range1=buyerprofileopsled39

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и 
обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“
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
„Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и 
обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Вършец, община Вършец, област Монтана - ДГ "Слънце"
код NUTS:¹ BG312

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Изпълнение на комплекс  от СМР за  реализиране на обект: 
„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, 
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
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мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските,  райони за периода 2014 -2020 г. 
(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), в т.ч: СМР - сграда (сутерен, партер,  спални 
помещения, кухня, гардеробни,  занимални, кабинети персонал, 
физкултурен салон, санитарни, разливни и  сервизни помещения, покрив, 
подмяна осветителни тела, ключове и контакти, ремонт работи по сграда, 
покрив, укрепване на тераси, мълниезащитна и заземителна инсталация, 
изпълнение на мерки по пожарна безоопасност. СМР по част 
паркоустройство и благоустройство в т.ч: демонтажни работи по 
съществуващи настилки, изграждане на спортна и детски площадки и др.

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:
Проект „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. 
Вършец“, е финансиран по АДБФП № BG06RDNP001-0014-C01 от 14.05.2019  г. 
между община Вършец и ДФЗ

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: 2020/S 098-232705
Номер на обявлението в РОП:977585

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 43
Обособена позиция №: ²
Наименование:
Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и 
обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
15.05.2020 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
ДИКИСТРОЙ ЕООД 111560974
Пощенски адрес:
Миле Попйорданов, № 4-6, ет. 4, ап. 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG412 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
mmihailow@mail.bg +359 895429988
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 895429988
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  
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момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 813573.03 Валута: BGN

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:
Не подлежи на обжалване

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: 19.04.2021 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. Вършец, община Вършец, област Монтана - ДГ "Слънце"
код NUTS:¹ BG312

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Изпълнение на комплекс  от СМР за  реализиране на обект: 
„Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“, 
финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските,  райони за периода 2014 -2020 г. 
(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), в т.ч: СМР - сграда (сутерен, партер, спални 
помещения, кухня, гардеробни, занимални, кабинети персонал, физкултурен 
салон, санитарни, разливни и  сервизни помещения, покрив, подмяна 
осветителни тела, ключове и контакти, ремонт работи по сграда, покрив, 
укрепване на тераси, мълниезащитна и заземителна инсталация, изпълнение 
на мерки по пожарна безоопасност. СМР по част паркоустройство и 
благоустройство в т.ч: демонтажни работи по съществуващи настилки, 
изграждане на спортна и детски площадки и др.

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:

785838.80 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
ДИКИСТРОЙ ЕООД 111560974
Пощенски адрес:
Миле Попйорданов № 4-6, er.4, ап. 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Електронна поща: Телефон:
mmihailow@mail.bg +359 895429988
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 895429988
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
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Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
При изпълнението на строителството по сключения между страните договор 
са възникнали непредвидени разходи, както и  разлики в количествата на 
някои дейности, в рамките на договорената стойност, налагащи изменение 
на количествено – стойностната сметка  и е доказана тяхната 
необходимост. Изготвена е Заменителна таблица и актуална количествено - 
стойностна сметка за непредвидените разходи, неразделна част от  
Допълнително споразумение №1 от 12.04.2021 г.  към Договор № 43 от 
15.05.2020 г. 
С извършените изменения се намалява общата цена на договора, не се 
променя предмета и обема на поръчката, не се изменят вида и дейностите, 
предмет на инвестицията.

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:  
Необходимост от извършване на допълнителни строителни работи  в резултат на непредвидени  
обстоятелства и необходимост от проектно решение по  Част "Архитектура" - сграда( партер) и  
Част "Паркоустройство и благоустройство" - асфалтови работи.
Необходимост от промяна в количествата на изпълнени строителни работи на база установени  
реално изпълнени количества и видове СМР и изготвена коректна строителна документация.
Всички изменения не са съществени по смисъла на чл. 154 от ЗУТ, съгласно издадените  
становища от Гл. архитект на Община Вършец.
Сключеното Допълнително споразумение № 1/12.04.2021 г. към Договор №43/15.05.2020  
г.предвижда намаляване на общата му стойност, което е изцяло в интерес на Възложителя.

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: 813573.03 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 785838.80 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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