ОВ/S S123
29/06/2021
326853-2021-BG

1/5

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326853-2021:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Консултантски услуги по
управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
2021/S 123-326853
Обявление за изменение
Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение
Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1)
Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Гогова — зам.-кмет; Снежа Трендафилова — главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kostinbrod.bg/
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/9401
Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на пр. предложение, управление и отчитане на
проект по мярка 7.2 на ПРСР 2014—2020 г. след отпускане на ДФП
Референтен номер: ОП-2016-8

II.1.2)

Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.2)

Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:
Община Костинброд

II.2.4)

Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
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Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим
на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по мярка М07 „Основни услуги
и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването па всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на ПРСР 2014—2020 г.
за проект „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, общ. Костинброд;
реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Драговищица и с. Голяновци, общ.
Кброд. Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398. Д-ст 1 „Изготвяне
и окомплектоване на заявление за подпомагане и пр. предложение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ до 60 хил. лв.“ и д-ст 2 „Консултантски услуги при управлението, изпълнението и
отчитането на проекта с прогнозен лимит от 60 хил. лв.“.
II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 30
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

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: да
Идентификация на проекта:
Под мярка 7.2 на Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г. ДБФП №
23/07/2/00458/4.07.2018 г.

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: 2016/S 192-345557

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 149
Наименование:
Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на пр. предложение, управление и отчитане на
проект по мярка 7.2 на ПРСР 2014—2020 г. след отпускане на ДФП
V.2)

Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1)

Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
21/09/2016

V.2.2)

Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: „Консултантска къща Решения“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202058794
Пощенски адрес: ул. „11-и август“ № 1а и № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: nellykerezova@solutionsbg.net
Телефон: +359 886438845
Факс: +359 878438845
Интернет адрес: www.solutions.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 118 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3)
Допълнителна информация:
Предвид факта, че обществена поръчка е открита преди приемане на окончателните нормативни
документи, свързани с реализирането на проектите, предмет на поръчката, за целите на изпълнението
на настоящия договор: възникнали след откриването на процедурата се прилагат правилата и указанията
на Управляващия орган на ПРСР 2014—2020 г., ако те поставят клаузи от договор в противоречие с
тях или уреждат по различен начин отношенията между страните, указанията имат предимство пред
клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен
документ, ДБФП, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената
на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от обществената
поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на договора по чл. 116, ал.
1 от ЗОП. При подписването договорът не е финансиран. Плащанията са под условие и в зависимост от
отпуснато финансиране от ДФЗ.
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: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 2 от ЗОП — в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
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Официално наименование: Юрисконсулти при общинска администрация — община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/9401
VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/06/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1)
Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)

Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

VII.1.2)

Допълнителни CPV кодове

VII.1.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:
Община Костинброд

VII.1.4)

Описание на обществената поръчка:
Консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект, необходим на община Костинброд
за кандидатстване с проектно предложение по мярка М07, подмярка 7.2 ПРСР 2014—2020 г. за
реализацията на инвестиционен проект с предмет в съответствие с Указанията за кандидатстване
от ДФЗ-РА за реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч; реконструкция
и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци; реконструкция на
водопровод по ул. „Момчил войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд. Предметът на обществената
поръчка обхваща:
а) дейност № 1 „Изготвяне и ококомплектоване на заявление за подпомагане и проектно предложение за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“;
б) дейност № 2 „Консултантски услуги при управлението и изпълнението на проекта“.

VII.1.5)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 30
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

VII.1.6)

Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 104 350.32 BGN

VII.1.7)

Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: „Консултантска къща Решения“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202058794
Пощенски адрес: ул. „11-и август“ № 1а и № 2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: nellykerezova@solutionsbg.net
Телефон: +359 886438845
Факс: +359 886438845
Интернет адрес: www.solutions.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
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):
С допълнително споразумение № 1 към договор № 149/21.09.2016 г., с № 133/21.06.2021 г. се Намаление
на стойността на договора. Съгласно: § 1 допуска се промяна в чл. 3, ал. 3.2 от договора, като: вместо:
„Възнаграждението за услугите по договора се формира като сбор от цените на услугите по отделните
дейности, съставляващи предмет на поръчката, както следва: дейност № 1 „Изготвяне и окомплектоване
на заявление за подпомагане и проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ“: 59 000 BGN, става 52 175,16 BGN, и дейност № 2 „Консултантски услуги при управлението,
изпълнението и отчитането на проекта“: 59 000 BGN, става 52 175,16 BGN; било обща стойност: 118 000
BGN; става: 104 350,32 BGN. Посочените стойности са без ДДС.

VII.2.2)

Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, 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:
Съгласно т. 37 от документация на обществената поръчка: „В случай че ДФЗ одобри суми за
отделните дейности по-малки от сумите, посочени в член 3 от договора за възлагане на обществената
поръчка, възложителят дължи на изпълнителя плащане за изпълнението само до размера на
одобрените и съответно преведените от ДФЗ суми“, както и чл. 3, т. 3.3 от договор № 149/21.09.2016 г.:
„Възнаграждението се заплаща при условията, по реда и в сроковете, определени в параграфи 29-41
от раздел X на том II, книга I на указанията в документацията“. В случая УО на ПРСР 2014—2020 г. е
одобрил допустими разходите за възложените дейности по договора в размера на изменението, което
страните приемат с подписаното споразумение от 21.06.2021 г.

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, а също и средното равнище на инфлация във
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 118 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 104 350.32 BGN
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