Партида:
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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Генерал Тошево

000852633

Пощенски адрес:

ул. Васил Априлов №5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

инж.Даниела Радева, началник отдел ТУСИДЕ

+359 57312020

Електронна поща:

Факс:

mail@toshevo.org

+359 57312505

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.generaltoshevo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://toshevo.org/g/?page_id=1407
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

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

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал
Тошево по обособени позиции“
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²

45233000
____

II.1.3) Вид на поръчка

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Работите по тази поръчка са разделени на обособени позиции, описани в
Раздел II.2 от настоящото обявление, както следва:
ОП 1: „Асфалтиране на главната улица в с. Петлешково“;
ОП 2: „Ремонт трошенокаменни настилки в с. Писарово и с. Присад“
Подобект 1: „Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Четвърта” и
ул.”Пета”, с. Писарово“
Подобект 2: „Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Десета”, с.
Присад“
ОП 3: „Ремонт асфалтови настилки в с. Зограф и с. Житен“
Подобект 1: „Ремонт мост с. Зограф“
Подобект 2: „Ремонт асфалтова настилка ул. „Осма”, с. Житен“
ОП 4: „Ремонт на път DOB 3038 /III-2903/ Красен – Росен – Краище от км.
3+000 до км. 4+100
ОП 5: „Текущ ремонт на улици в гр. Генерал Тошево“
ОП 6: „Текущ ремонт на улици от Републиканската пътна мрежа на
територията на гр. Генерал Тошево“
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да

Не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 261754.16
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Асфалтиране на главната улица в с. Петлешково“
1

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

с.Петлешково, община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предвижда се ремонт на улица в населеното място, включващ технологично
фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, направа на свързващ
битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в
уплътнено състояние 4см. около 155т. като се извърши, попълване на
дълбоките дупки предварително с неплътна смес, с цел получаване на
равна повърхност.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Ремонт трошенокаменни настилки в с. Писарово и с. Присад“
2

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
45233000
Основен CPV код: ¹
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Община Генерал Тошево, с.Писарово и с.Присад
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Настоящата обособена позиция е разделена на два подобекта:
Подобект 1: „ Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Четвърта” и ул.”Пета“
- предвижда се механизирано разкъртване на съществуващата
трошенокаменна настилка, почистване, профилиране с грейдер и полагане
на несортиран трошен камък /трошенокаменна настилка/ около 600м2 с
дебелина 15-20 см. в уплътнено състояние,
и подобект 2: „Ремонт трошенокаменна настилка ул. „Десета” с. Присад“
- предвижда се механизирано разкъртване на съществуващата
трошенокаменна настилка, почистване, профилиране с грейдер и полагане
на несортиран трошен камък /трошенокаменна настилка/ около 920м2 с
дебелина 15-20 см. в уплътнено състояние.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Ремонт асфалтови настилки в с. Зограф и с. Житен“
3

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Община Генерал Тошево, с. Зограф и с. Житен
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Настоящата обособена позиция е разделена на два подобекта:
Подобект 1: „Ремонт мост с. Зограф“ – Предвижда се ремонт на улица в
населеното място, включващ технологично фрезоване на съществуваща
асфалтобетонова настилка, направа на свързващ битумен разлив, полагане
на плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено състояние 4см.
около 16т. като се извърши, попълване на дълбоките дупки предварително
с неплътна смес, с цел получаване на равна повърхност, и
Подобект 2: „Ремонт асфалтова настилка ул. „Осма”, с. Житен“ –
Предвижда се ремонт на улици в населеното място, включващ технологично
фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и механизирано
разкъртване на трошенокаменна настилка, направа на свързващ битумен
разлив, полагане на плътен асфалтобетон тип «А» с дебелина в уплътнено
състояние 4см. около 70т. като се извърши, попълване на дълбоките дупки
предварително с неплътна смес, с цел получаване на равна повърхност.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Ремонт на път DOB 3038 /III-2903/ Красен – Росен – Краище от км. 3+000
до км. 4+100
Обособена позиция №: 4
²

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233252
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Община Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предвижда се ремонт на път извън населеното място, включващ
технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка,
направа на свързващ битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон тип
«А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. около 335т. като се извърши,
попълване на дълбоките дупки предварително с неплътна смес, с цел
получаване на равна повърхност и оформяне на банкетите където е
необходимо.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Текущ ремонт на улици в гр. Генерал Тошево“
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предвижда се ремонт на асфалтова настилка на мрежовидни пукнатини и
единични дупки - с включено изрязване и разкъртване /или фрезоване/ на
асф. настилка, трамбоване, битумен разлив ; доставка и полагане на
плътен асфалтобетон - с деб. 4 см. ; направа на локални ремонти на
места със слаба основа, запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по
– големи от 3мм, технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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настилка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.,
направа на свързващ битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон тип
«А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. като се извърши, попълване на
дълбоките дупки предварително с неплътна смес, с цел получаване на
равна повърхност; повдигане или сваляне на РШ при асфалтова настилка;
повдигане или сваляне на ДШ при асфалтова настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІI: Описание / Обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

„Текущ ремонт на улици от Републиканската пътна мрежа на територията на
гр. Генерал Тошево“
Обособена позиция №: 6
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

гр.Генерал Тошево
код NUTS:¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предвижда се ремонт на асфалтова настилка на мрежовидни пукнатини и
единични дупки - с включено изрязване и разкъртване /или фрезоване/ на
асф. настилка, трамбоване, битумен разлив ; доставка и полагане на
плътен асфалтобетон - с деб. 4 см. ; направа на локални ремонти на
места със слаба основа, запълване на хоризонтални фуги и пукнатини, по
– големи от 3мм, технологично фрезоване на съществуваща асфалтобетонова
настилка, включително натоварване, транспортиране на депо до 2 км.,
направа на свързващ битумен разлив, полагане на плътен асфалтобетон тип
«А» с дебелина в уплътнено състояние 4см. като се извърши, попълване на
дълбоките дупки предварително с неплътна смес, с цел получаване на
равна повърхност; повдигане или сваляне на РШ при асфалтова настилка;
повдигане или сваляне на ДШ при асфалтова настилка.
II.2.5) Критерии за възлагане ¹ ²
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
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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

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)
Публично състезание
Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Установена е динамична система за покупки
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:983776
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна
прозрачност ex ante)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченото обявление за поръчка
IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез
обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

339
1

„Асфалтиране на главната улица в с. Петлешково“
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
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Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
25.08.2020 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

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

Национален регистрационен номер: ²

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

124000579

Пощенски адрес:

ул.Полковник Дрангов № 9
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Добрич

BG332

9300

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@roadco-bg.com

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 58601771
Изпълнителят е МСП

Да

Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ² 37500
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 37500
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
BGN
Валута:
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: 18d580fe-04f3-42be-9457-d9ff3726bf45
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РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ¹
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: ²
Наименование:

340
2

„Ремонт трошенокаменни настилки в с. Писарово и с. Присад“
Възложена е поръчка/обособена позиция

Да

Не

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
25.08.2020 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

124000579

Пощенски адрес:

ул.Полковник Дрангов № 9
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Добрич

BG332

9300

BG

Електронна поща:

Телефон:

office@roadco-bg.com

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 58601771
Изпълнителят е МСП

Да

Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: ² 20833.33
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20833.33
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители ⁴
Стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута: BGN
Дял: ________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
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