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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

Индустриален и логистичен парк -Бургас АД

201847598

Пощенски адрес:

ул. Крайезерна 155, ет.2
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Георги Кузманов

+359 56820358

Електронна поща:

Факс:

contact@industrialpark-burgas.bg

+359 56820358

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.industrialpark-burgas.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/profil-na-kupuvacha

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Строителство на улица по о.т. 575-о.т.575, обсл. имоти, попадащи в
обхв. на ИЛПБ АД , вкл. изграждане на илични ВиК мрежи-етап II и
газоснабдяване.
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45000000
____
Доставки

Услуги

II.2) Описание
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
45000000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, Промишлена зона "Север"
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)

Предмет на договора: „Извършване на дейности по строителство на улица
от о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи
имоти, попадащи в обхвата на "Индустриален и логистичен парк-Бургас"
АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. Бургас, включително изграждане на
улични ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване“ Целта на проекта е
благоустрояване в бъдещата промишлена зона, с оглед на инвеститорски
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намерения на възложителя.
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 110
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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

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: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:916697

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №:
Обособена позиция №: ²
Наименование:

04178-2019-0001

„Извършване на дейности по строителство на улица от о.т. 575 - о.т.
576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи имоти, попадащи в
обхвата на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, находящ
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
16.05.2019 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

АКТ Парк ДЗЗД

177357382

Пощенски адрес:

ул.

Фердинандова №5, ет.4

Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Електронна поща:

Телефон:

pto.aquasystems@gmail.com

+359 056840489

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.aquasystems.bg

+359 056840464

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
1246794.30
BGN
Обща стойност на обществената поръчка:
Валута:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

Целта на проекта е благоустрояване в бъдещата промишлена зона, с оглед
на инвеститорски намерения на възложителя. Улицата, която е предмет на
проектиране представляват част от второстепенна улична мрежа и съгласно
чл.10 от Наредба №04/2 за планиране и проектиране на комуникационнотранспортните системи на урбанизираните територии е обслужваща улица от
VI клас. Всички елементи на проектираните улици отговарят на
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изискванията на тази Наредба, като е съобразена и с плана на уличната
регулация. Предвижда се изграждане както на улично осветление така и на
тръбно-канална мрежа осигуряваща бъдещи трасета на кабели 20kV и кабели
НН Водоснабдяване и канализация на улица о.т. 575-о.т.576, попадаща в
обхваата на терени, собственост на "ИЛПБ" АД, находяща се в ПЗ "Север"
на гр. Бургас, етап II, включва изграждане на уличните водоснабдителни
и канализационни проводи по улицата с приближителна дължина 450м.
Включва изграждане газопроводи и отклонения за захранване на клиенти в
ПЗ "Север" -Бургас.
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:

Съгласно чл.196 и следващите 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: 15.05.2020 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:
Допълнителен CPV код: ¹ ²

45000000
____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
45000000
Основен CPV код: ¹
____
Допълнителен CPV код: ¹ ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, Промишлена зона Север
код NUTS:¹ BG341
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

„Улица от о.т. 575 - о.т. 576 на територията на "Индустриален и
логистичен парк-Бургас" АД, между кв.42 и кв. 44 по плана на ПЗ
"Север" в ПИ с идентификатор 07079.605.425 и 07079.605.452 по КК и КР
на гр. Бургас“ , ТП - Преработка по време на строителството, включващо
„Улични ВиК мрежи от о.т. 575- о.т. 576 по плана на ПЗ Север“ , гр.
Бургас- ВТОРИ ЕТАП- Преработка по чл.154 от ЗУТ", изграждане на част
Пътна включваща: изкопни работи, насипни работи от пясък и подходящи
материали за Зона „А“ и зона „В“, изпълнение на пластове от несортиран
трошен камък и отсевка, доставка и полагане на бетонови бордюри
размери на 18/35см., доставка и полагане на бетонови плочи с размер
40/40/5см., доставка и полагане на геотекстил и геомрежа и доставка и
полагане на стоманобетонови панели Тръбна канална мрежа по част Електро
включваща: трасиране и направа на изкопи за кабели, доставяне и
полагане на Стоманени тръби.Част ВиК мрежи включваща: изграждане на
нови СКО, СДО и СВО и съпътстващите други
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 110
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)
310208.28
BGN
Обща стойност на поръчката/обособената
Валута:
позиция:
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

АКТ Парк ДЗЗД

177357382

Пощенски адрес:

ул. Фердинандова № 5, ет.4
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Електронна поща:

Телефон:

pto.aquasystems@gmail.com

+359 056840489

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.aquasystems.bg

+359 056840464

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
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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):

„Улица от о.т. 575 - о.т. 576 на територията на "Индустриален и
логистичен парк-Бургас" АД, между кв.42 и кв. 44 по плана на ПЗ
"Север" в ПИ с идентификатор 07079.605.425 и 07079.605.452 по КК и КР
на гр. Бургас“ , ТП - Преработка по време на строителството, включващо
„Улични ВиК мрежи от о.т. 575- о.т. 576 по плана на ПЗ Север“ , гр.
Бургас- ВТОРИ ЕТАП- Преработка по чл.154 от ЗУТ“. СМР по промяна
местоположението и броя на вход/изходите за прилежащите на улица от
о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", съгласно проект-преработка
по време на строителството на строежа.Изграждане на нови СКО, СДО и СВО
и съпътстващите изкопни работи, доставка на инертни материали, доставка
и монтаж на ПЕВП тръби тип 100, RC, PN10 ф90 за СВО, Доставка и монтаж
на ПП тръби OD 160 SN8-СКО, доставка и монтаж на ПП тръби OD 200 SN8СДО, фасонни части, детекторна и сигнална лента, обратно засипване и
други дейности за изпълнение на
проект-преработка по време на
строителството на ВиК мрежи по улицат
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:
С промяната на местоположението и броя на вход/изходите за прилежащите на улица от о.т. 575
- о.т. 576 по плана на ПЗ "Север имоти е довело изграждането на нови СКО, СДО и СВО и
съпътстващите изкопни работи, доставка на инертни материали , даставка и монтаж на видовете
тръбии , разположени в кв.41 и 43 в ПЗ Север. Съгласно това и без него не можем да въведе в
експлоатация обекта, и да осигурим промяната, свързани с преговорите с потенциални
инвеститори (купувачи на имоти) на територията на Индустриален и логистичен парк Бургас.
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)
1246794.30
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
Обща стойност на поръчката след измененията
1557002.57
Стойност, без да се включва ДДС:

Валута:

BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
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