
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

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
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул. България № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
Антон Димитров Тошев +359 95272222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg +359 95272323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://varshets.bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofile

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и 
рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец –
общински пътища MON1092 и MON3097, по 2 обособени позиции"
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Извършване на СМР за изпълнение на проект:„Реконструкция и рехабилитация 
на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене – Спанчевци /III-
812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“
Обособена позиция №: ² 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Вършец и с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана
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)
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Общинският път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32m“ е разработен в три 
отделни участъка:
-участък 1 от км 0+000 до км 1+001
-участък 2 от км 2+718 до км 3+702
-участък 3 от км 5+235 до км 6+175
Проектът предвижда рехабилитация да бъде извършвана при участъци със 
здрава основа, чрез 2 пласта асфалтобетон - износващ пласт с деб. 4см и 
биндер с деб. 6см. Реконструкция ще бъде извършвана при отслабена основа 
чрез направа на пътна основа с деб. 40 см и асфалтови пластове с обща 
деб. 16см. Предвидено е изграждането на подпорна стена от км 3+045 до км 
3+065. Предвижда се реконструиране на тротоарните настилки в населените 
места и нови бет. бордюри, оформяне на банкети, нови земни окопи, итал. 
улеи, ревизиране и/или подмяна на дъждоприемни и ревизионни шахти.  По 
трасето ще се изгради тръбно - канална мрежа за интернет чрез защитени 
тръби и шахти. Предвидена е нова хоризонтална маркировка и вертикална 
сигнализация.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
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:
ДБФП No 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г., финансиран по подмярка 7.2 от 
ПРСР 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР

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: 2019/S 019-040113
Номер на обявлението в РОП:890644

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 9
Обособена позиция №: ² 1
Наименование:
Извършване на СМР за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация 
на общински път MON 1092/III-812/ Вършец – кв. Заножене –Спанчевци /III-
812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
25/01/2019 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
ИНФРА РОУДС ЕООД 202062878
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Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III No 126
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
office@infraholding.bg +359 28952410
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28952410
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: 2198608.84 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:
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Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 18/04/2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Гр. Вършец и с. Спанчевци, община Вършец, област Монтана
код NUTS:¹ BG312

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Общинският път MON 1092 /III-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III-
812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32m“ е разработен в три 
отделни участъка:
-участък 1 от км 0+000 до км 1+001
-участък 2 от км 2+718 до км 3+702
-участък 3 от км 5+235 до км 6+175
Проектът предвижда рехабилитация да бъде извършвана при участъци със 
здрава основа, чрез 2 пласта асфалтобетон - износващ пласт с деб. 4см и 
биндер с деб. 6см. Реконструкция ще бъде извършвана при отслабена основа 
чрез направа на пътна основа с деб. 40 см и асфалтови пластове с обща 
деб. 16см. Предвидено е изграждането на подпорна стена от км 3+045 до км 
3+065. Предвижда се реконструиране на тротоарните настилки в населените 
места и нови бет. бордюри, оформяне на банкети, нови земни окопи, итал. 
улеи, ревизиране и/или подмяна на дъждоприемни и ревизионни шахти.  По 
трасето ще се изгради тръбно - канална мрежа за интернет чрез защитени 
тръби и шахти. Предвидена е нова хоризонтална маркировка и вертикална 
сигнализация.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система  
за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  150
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:

2160267.95 Валута: BGN

Да Не
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Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
ИНФРА РОУДС ЕООД 202062878
Пощенски адрес:
бул. Цар Борис III No 126
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1612 BG
Електронна поща: Телефон:
office@infraholding.bg +359 28952410
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 28952410
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
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Намаляване общата цена на договора, чрез редуциране на стойностите на 
отделни бюджетни пера от предмета на поръчката до достигане на 
максималните стойности, одобрени за финансиране и фиксирани в Анекс I от 
01.04.2019 г. към ДБФП № 12/07/2/0/00757 от 18.10.2017 г., сключен между 
Община Вършец и ДФ "Земеделие". Изменението засяга чл. 6 от Договор 
№9/25.01.2019 г., където цената за изпълнение на договора е редуцирана с 
общо 38 340,89 лв. без ДДС спрямо първоначално договорената. Прецизирани 
са клаузите, свързани с предоставянето на гаранция, обезпечаваща 
авансовото плащане, съобразно новата стойност на договора. Приложена е 
актуална количествено - стойностна сметка. Посочените изменения са 
описани в сключеното между Община Вършец и "ИНФРА РОУДС" ЕООД 
Допълнително споразумение № 1/18.04.2019 г. към Договор №9/25.01.2019 г.
С извършените изменения 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:  
В подписания между Община Вършец и ДФ "Земеделие" на 01.04.2019 г. Анекс I  към ДБФП №  
12/07/2/0/00757/18.10.2017 г. са налице редукции между заявените и одобрените за финансиране  
разходи по някои от бюджетните пера, представляващи дейности по извършване на СМР. Съгласно  
чл. 8, ал. 2 от Договор №9/25.01.2019 г., стойността му не може да надвишава одобрената и  
допустима от финансиращия орган сума. В тази връзка са налице обективни обстоятелства по чл. 116,  
ал. 1, т. 3 от ЗОП, които Възложителят не е могъл да предвиди, не зависят от волята на страните,  
възникнали са след сключване на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните,  
не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и не водят до промяна в  
предмета и обема на договора. Сключеното Допълнително споразумение № 1/18.04.2019 г. към  
Договор №9/25.01.2019 г. предвижда единствено 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: 2198608.84 Валута: BGN
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Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2160267.95 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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