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Версия за печат
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I. II. IV.

BG-Момчилград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Наименование, адреси и лица за контакт

Община Момчилград, ул. 26-ти декември №  12, За: инж. Севдалин Огнянов,

Република България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg,

Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: гр. Момчилград, ул. 26-ти декември № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-

protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

ОписаниеII.1)

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр.

Момчилград“ в две обособени позиции Обособена позиция №1 : „Реконструкция и

доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ

етап /част Водопровод/” И Обособена позиция №  2 : „Благоустрояване на кв. 21 –

улици, ВиК и осветление”, гр. Момчилград“

II.1.1)

Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или

услугата

Строителство

Тип строителство: Изграждане  

Място на изпълнение: община Момчилград

Код NUTS: BG425

II.1.2)
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Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45111100, 45112000, 45231300, 45232000, 45233000, 45233200, 45332000, 45332200

Описание:

Разрушителни работи 

Изкопни и земни работи 
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни

водопроводи и канализация 
Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните
тръбопроводи 

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка
на пътища 

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища 
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни

инсталации 
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Реконструкция и доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр.

Момчилград“ в две обособени позиции Обособена позиция №1 : „Реконструкция и

доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ

етап /част Водопровод/” Обхвата на договора по Обособена позиция №1 предвижда

изграждането и последващото възстановяване на пътни настилки в обхвата на обекта

по следните клонове - Кл.55 (ул."Първа"), Кл.54 (ул."Първа"), Кл.52 (ул."Ген.

Столетов"), Кл.50 (ул."Ген. Столетов"), Кл.53 , Кл.51, Кл.49 (ул. "Странджа"), Кл.48

(ул. "Странджа"), Кл.47 (ул."Родопи" и "Странджа"), Кл.46 (ул."Огоста"+ "Върбица"),

кл.26 (ОК32а-ОК43)-ул."Гюмюрджинска", Кл.65 (ОК43-ОК21) - ул."Гюмюрджинска",

Кл.6 (ОК19а-ОК18) -ул."Кокиче", Кл.19 (ОК38-ОК20-ОК6')-ул."Момчил Войвода" и

"Александър Стамболийски", Кл.7 (ОК20-ОК17) ул. "Момчил войвода", Кл.9 (ОК26-

ОК25), Кл.14 (ОК25-ОК32), Кл.39 (ОК56В-ОК56Г), Кл.3 (ОК14-ОК15а), Кл.2

(ОК15а-ОК13), Кл.1 (ОК1-ОК12Е), Кл.1' (ОК12Б-ОК13А), Кл.4 (ОК2- ОК12).

Обособена позиция № 2 : „Благоустрояване на кв. 21 – улици, ВиК и осветление”, гр.

Момчилград“ Договорът по Обособена позиция №  2 предвижда изграждане на

битова и дъждовна канализация, и водопровод в кв.21 в гр.Момчилград, община

Момчилград, област Кърджали.

ІІ.1.4)

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на договора/итеII.2)

Обща стойност на договора/итеІІ.2.1)

Стойност

764643.65 BGN без ДДС
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РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № С-РД-36-48 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Реконструкция и
доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград“ по

обособена позиция Обособена позиция №1 : „Реконструкция и доизграждане на
системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград – ІІ етап /част

Водопровод/”
Дата на сключване договора

14.07.2015 г. 
Дата на решението за възлагане на поръчката

22.06.2015 г. 

Брой на получените оферти

6

Крайна обща стойност на договора

Стойност 528657.14 BGN без ДДС
В Брой месеци 7

При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № С- РД - 36 - 47 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:„Реконструкция и

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за оценка на офертитеІV.2)

Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10

Показател: Техническо предложение – П2, включващ подпоказатели А. Технологична
последователност на строителните процеси и Б. Управление на риска; тежест: 40

Показател: Ценово предложение – П3 ; тежест: 50

ІV.2.1)

Използван е електронен търг

НЕ

ІV.2.2)

Административна информацияIV.3)

Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

ІV.3.2)

Обявление за обществена поръчка

Номер на обявлението в ДВ 654367 от 16.03.2015 г. 

V.1)

V.1.1)

V.2)

Наименование и адрес на изпълнителя

„Герт груп” АД ЕИК 115872945, райн Тракия, бул. Освобождение 32, Тракия Нова ,

офис 34, Република България 4023, гр.Пловдив, Тел.: 032 280170, E-mail:

office@gertgroup.com, Факс: 032 280072

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)

V.5)

mailto:office@gertgroup.com
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доизграждане на системите за водоснабдяване и канализация - гр. Момчилград“ по

Обособена позиция № 2:„Благоустрояване на кв. 21 – улици, ВиК и осветление”, гр.

Момчилград“
Дата на сключване договора

14.07.2015 г. 

Дата на решението за възлагане на поръчката
22.06.2015 г. 

Брой на получените оферти

1

Крайна обща стойност на договора

Стойност 235986.51 BGN без ДДС

В Брой месеци 4
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

V.1)

V.1.1)

V.2)

Наименование и адрес на изпълнителя

„НАР” ООД ЕИК108681434, ул. Маказа” №  55, Република България 6800, гр.

Момчилград, Тел.: 03631 2052, E-mail: lyutvi_ali@abv.bg, Факс: 03631 2052

V.3)

Информация за стойността на договораV.4)

V.5)

Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове
на ЕС

НЕ

VI.1)

Процедури по обжалванеVI.3)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.07.2015 г. 

VI.4)

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали

обединения - и за членовете на обединението

1.„Саварона” ЕООД гр. Кърджали ,бул. „България” № 103 2.„Овергаз Инженеринг”

АД гр. София 1463 ,пл. „България” 1, Административна сграда НДК ет.6 3. „Аква

Системс” АД гр. Бургас,ул. „Фердинандова” № 5, ет.4 4.„Караман” ООД гр. Кърджали

,бул. „България” № 93 5.„Газстроймонтаж” АД ,гр. София 1606 ,ул. „Камен Андреев”

№ 24 6.„Герт груп” АД гр. Пловдив,ул. „Освобождение” 32, „Тракия НОВА” офис 34

7.„НАР” ООД гр. Момчилград ,ул. „Маказа” № 55

VI.5)

javascript:openURL('http://www.cpc.bg')
mailto:cpcadmin@cpc.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор


