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I. II. IV.
BG-Момчилград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено
планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически
консултантски услуги; технически изпитвания и анализи
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Услуги
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Община Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12, За: инж. Севдалин Огнянов,
България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631
7849
Място/места за контакт: Община 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/otkritiprotzeduri.html.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и
съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна
ефективност на сгради в гр. Момчилград“
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=702196
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Място на изпълнение: гр. Момчилград
Код NUTS: BG425
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество
Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани
с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически
паспорт на съществуващ строеж /Дейност 1/ и обследване за енергийна ефективност
на сгради /Дейност 2/ за обекти, както следва: 1.„БЛОК 6 „АБВГ”, ул. „Сан Стефано”
№ 8 А”
ІІ.1.5)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71700000, 71251000
Описание:
Услуги по наблюдение и контрол
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
75900 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 40 и се определя
по формулата Пц =Пцmin/Пцi х 40 = (...бр. точки) , къдетоПцmin е минималната
предложена обща цена;Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение - Ср е с максимален брой точки 10 и се изчислява по
формулата Cp = (Срmin/Срi) х 10 = (...бр.точки), къдетоСрi е предложения срок на
изпълнение за 1000 м2 застроена площ, съгласно Техническото предложение на
съответния участник.Срmin е минималния предложен срок на изпълнение за 1000 м2
застроена площ, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка
участници; тежест: 10
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп. Скала на
оценяване на Техническото предложение: 50т., 25т., 10т. (максимален брой
точки:50т.). Комплексна оценка (КО) = Пц+ Ср+Тп.; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=702196
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IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 682505 от 13.08.2015 г.
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № У- ЕЕ - 8 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Изготвяне на обследвания
за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169,
ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ
строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Момчилград:1. „Блок
12 АБВГ – гр. Момчилград, ул. Сан Стефано, № 14, бл. 12“; 2. „РОДОПИ“ – гр.
Момчилград, общ. Момчилград, ул.„Гюмюрджинска и др.
V.1)
Дата на сключване договора
08.12.2015 г.
V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
17.11.2015 г.
V.2)
Брой на получените оферти
5
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ ЕООД ЕИК 175450795, район Студентски, бул. Симеоновско
шосе № 1, вх.А, ет.6, ап.83, България 1421, гр. София, Тел.: 0879 213383, E-mail:
es_energy@abv.bg
V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 75900 BGN без ДДС
В Брой месеци 2
V.5)
При изпълнение на договора ще участват подизпълнители
НЕ

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове
на ЕС
НЕ
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) 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.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=702196
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12.12.2015 г.
VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали
обединения - и за членовете на обединението
1. "А4 ТВОРЧЕСКИ КОЛЕКТИВ"ООД ГР.София 2.„Ес Енерджи Проект”
ЕООД,гр.София 3."ПМ ЕНЕРДЖИ" ООД,гр.София 4.„ХАС - СТРОЙ ” ЕООД гр.
Шумен 5. Обединение "ГАРАНТ-СТРОЙКОНСУЛТ" Кърджали /1."ГАРАНТ

-ИНВЕСТ"АД

гр.Кърджали

и

включващ

2."СТРОЙКОНСУЛТ-ГН99"ЕООД

гр.София
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=702196
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