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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 Айтос 000056764

Пощенски адрес:
ул. „Цар Освободител“ № 3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Айтос BG341 8500 BG

Лице за контакт: Телефон:
Кина Димова- Главен експерт в отдел 
Общинска собственост

+359 55825786

Електронна поща: Факс:
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.aytos.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 
“Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и 
оформяне..

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
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 
“Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характ. на дов. инфр. и оф. на подхода за посет. на 
парка

Обособена позиция №:  
²

1

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

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45112700

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45236200

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45236210

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Основен CPV код: ¹ 45236290

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 45233161

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. Айтос

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
По Обособена позиция № 1: Количество и/или обем: При изпълнение на 
строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката следва да извърши 
следното: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 
лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на парка е 381,305 дка. 
Лесопаркът има два пешеходни подхода и един автомобилен. На територията 
на парка се намират: детски площадки, кътове за отдих, множество чешми 
и мостове, две нефункциониращи водни площи, лятна естрада и зоокът. По 
цялото продължение на парка преминава Славеева река, от където идва и 
името на парка- предвижда се рехабилитаци и изграждане тематични кътове 
и поставяне съоръжения при зоните за отдих, ремонт на линейната 
инфраструктура и озеленяване, подробно посочени в технчиексата 
спецификация и КСС към поръчката.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  160
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:

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: 2017/S 051-093267
Номер на обявлението в РОП:775700

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 92
Обособена позиция №: ² 1
Наименование:
Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк 
“Славеева река“, гр. Айтос и подобряване на транспортно –
комуникационните характеристики на довеждащата инфраструктура и 
оформяне ...

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
16.11.2017 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
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Строймонтаж ЕООД 130169509

Пощенски адрес:
ул.Черноризец Храбър № 1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
 Пазарджик BG423 4400 BG

Електронна поща: Телефон:
office@stroymontaz.com +359 34451158

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.stroymontaz.com +359 34451158

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: 1288992.27 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²
от раздел VII.2.1)...изп-л, ще създаде затр., свързани с технически и 
икон. причини, вкл.  изискв.   за   взаимозаменяемост   и   опер. 
съвместимост  с  изпълнени  дейности,  възложени  с  първоначалната  
поръчка. Осн. поръчка е за строителство и възлагането на новите 
дейности на друг изпълнител би създало редица затруднения по отношение 
изпълнението на СМР и осъществяване измененията в проекта по реда на 
чл. 154 от ЗУТ, както и за цялостното изграждане и приемане на обекта.  
На база гореизложеното е  технически невъзможно да се разделят от 
предмета на основния договор допълнително възникналите СМР. Ето защо, 
възложителя позовавайки се на чл. 116, ал. 1, т. 3 сключва допълнително 
споразумение към Договор № 92/16.11.2017 г. Разгл. изм. на осн. дог., 
стойността му се увеличава с 32 600.00 лв. без ДДС. Доколкото няма др. 
изменения на дог., е спазено изискв. по чл. 116, ал. 2, във вр. с ал. 
1, т. 3 от  ЗОП, че увел. на цената не надхвърля с повече от 50 на сто 
стойн. на осн. дог.

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
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

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: 20.09.2018 дд/мм/гггг

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. Айтос

код NUTS:¹ BG341

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП
Предмет на поръчката, количество и/или обем:По Обособена позиция № 1: 
При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката 
следва да извърши следното: Изграждане и възстановяване на зони за 
обществен отдих в лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на 
парка е 381,305 дка.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  160
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:

1340000.00 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
Строймонтаж ЕООД 130169509

Пощенски адрес:
ул.Черноризец Храбър № 1
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Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пазарджик BG423 4400 BG

Електронна поща: Телефон:
office@stroymontaz.com +359 34451158

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.stroymontaz.com +359 34451158

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):
На 23.08.2018 г. е одобрено допълнение към работния проект за обект  
„Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк 
„Славеева река”. Съгласно чл. 154, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) промените представляват съществени отклонения от 
одобрения проект, подлежат на допълнително одобряване от главен 
архитект на община Айтос и изискват вписване на забележка към 
издаденото разрешение за строеж в съответствие с чл. 154 ал. 5 от ЗУТ. 
За работния проект, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед 
за допълване на разрешение за строеж , което е влязло в сила на 
10.09.2018 г. Възлагането на допълнителни дейности на изпълнителя 
„Строймонтаж” ЕООД се обуславя от факта, че поради непредвидени 
обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително 
строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка и 
възлагането  на  допълнителните дейности, предмет на поръчката на лице, 
различно от досегашния ...прод. в раздел VI.3)

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:  
На 23.08.2018 г. е одобрено допълнение към работния проект за обект  „Изграждане и  
възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева река”. Съгласно чл. 154, ал. 2 от  
Закона за устройство на територията (ЗУТ) промените представляват съществени отклонения от  
одобрения проект, подлежат на допълнително одобряване от главен архитект на община Айтос и  
изискват вписване на забележка към издаденото разрешение за строеж в съответствие с чл. 154  
ал. 5 от ЗУТ. За работния проект, съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед за допълване  
на разрешение за строеж , което е влязло в сила на 10.09.2018 г. Възлагането на допълнителни  
дейности на изпълнителя „Строймонтаж” ЕООД се обуславя от факта, че поради непредвидени  
обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което  
не е включено в първоначалната обществена поръчка и възлагането  на  допълнителните  
дейности, предмет на поръчката на лице, различно от досегашния ...прод. в раздел VI.3)
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:

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: 1288992.27 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 1321592.27 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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