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I. II. IV.
BGМизия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на
изискванията, определени от възложителите
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Строителство
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
ОБЩИНА МИЗИЯ, ул. "Георги Димитров" № 2527, За: Венцислава Първанова,
Ваня Лазарова, България 3330, Мизия, Тел.: 09161 2315, Email: obsh.mz@abv.bg,
Факс: 09161 2012
Място/места за контакт: Общинска администрация
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.miziabg.com.
Адрес на профила на купувача: www.miziabg.com.
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
Изпълнение на СНАВР в образователната инфраструктура гр. Мизия (ПГХТ "Васил
Левски, ОУ "Цанко Церковски", ОДЗ "Детелина")
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство
съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр. Мизия
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението  предмет и количество
Изпълнение на СНАВР в образователната инфраструктура гр. Мизия (ПГХТ "Васил
Левски, ОУ "Цанко Церковски", ОДЗ "Детелина")
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ІІ.1.5)
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
45430000, 45421110, 45233161
Описание:
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Монтажни работи на дограма за врати и прозорци
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
462820.52 BGN без ДДС
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Договаряне без обявление
ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Найниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг
НЕ
IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
ДА
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ДВ 624167 от 17.09.2014 г.
РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Спешни и неотложни аварийно
 възстановителни работи в образователната инфраструктура гр. Мизия (ПГХТ
„Васил Левски”, ОУ „Цанко Церковски” и ОДЗ „Детелина”)
V.1)
Дата на сключване договора
19.09.2014 г.
V.1.1)
Дата на решението за възлагане на поръчката
19.09.2014 г.
V.2)
Брой на получените оферти
1
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Енергоремонт Козлодуй” ЕООД, БУЛСТАТ 106629378, Площадка АЕЦ, п.к.7,
България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 74006, Email: infokoz@erhold.bg, Факс: 0973
80246
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V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 462820.52 BGN без ДДС
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, Email: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VI.3.2) Подаване на жалби
Съгласно чл. 120 от ЗОП
VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, Email: 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
19.09.2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление
г) Изключителна спешност, предизвикана от непредвидими за възложителя
обстоятелства.
В следствие на падналите проливни дъждове в Община Мизия и придошлите води по
течението на р. Скът, голяма част от територията на общината е наводнена и със
заповед №

3/ 02.08.2014г. на Кмета на Община Мизия е обявено бедствено

положение. Заляти са пътища, улици, дворове, земеделски имоти. Транспортният
достъп между и за населените места гр. Мизия, с. Войводово, с. Крушовица и с.
Липница, включително по републиканските пътища II 15 и II 11 е прекъснат.
Наводнени са жилищни и обществени сгради. Нанесени са значителни щети. Много
постройки са разрушени. Има удавени домашни животни. Унищожена е
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земеделската продукция. В резултат от високите води от р. Скът и др., е
компрометирана образователната инфраструктура: ОДЗ „Детелина” гр. Мизия, ОУ
„Цанко Церковски” гр. Мизия и ПГХТ „Васил Левски” гр. Мизия. Първите етажи на
сградите са с окъртени и паднали мазилки в стаите, коридорите и стълбищата,
тухлените зидове са подгизнали, включително и във физкултурните салони, по
тухлената зидария има наличие на пукнатини; паднал фаянс; увредени са
стъклопакети, подови настилки, оборудване; нагънат е тротоара и външните
настилки около сградите. Създалата се ситуация, налага в спешен порядък да бъдат
изпълнени СМР за незабавното отстраняване на нанесетите щети. За целта е взето
решение № 704/ 21.08.2014г. на Общински Съвет Мизия и са изготвени технически
експертизи и количествени сметки. Прогнозната стойност на поръчката е 462 820,52
лв без ДДС. Предвид изложеното, при възникналата необходимост от предприемане
на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства,
последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете по
сроковете по чл. 16, ал.4 или чл. 16, ал.5 от ЗОП, Възложителят е взел решение за
провеждане на процедура по чл. 90, ал. 1, т.4 от същия.
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