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Версия за печат

00538-2013-0001
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Пловдив:
РЕШЕНИЕ
Номер: РД – 16 - 488 от 26.06.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. Тодор
Самодумов № 2, За: Константин Колев Мечев, Република България 4000, Пловдив, Тел.:
032 601473, E-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com, Факс: 032 632467
Място/места за контакт: Помощник ректор
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.artacademyplovdiv.com/.
Адрес на профила на купувача: http://www.artacademyplovdiv.com/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Образование
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
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конкурса за проект
Предметът на обществената поръчка е изпълнението на инженеринг, по смисъла на чл.
3, ал. 1, т. 3, буква “в” от Закона за обществените поръчки за предпроектно проучване,
проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мероприятия с гарантиран резултат и
дейности по частична реконструкция и преустройство за централната сграда на
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, град Пловдив.
Набелязаните и изпълнени енергоспестяващите меропирятия трябва да гарантират
достигането на стойност на интегрираната енергийна характеристика на сградата, която
да съответства за последващото сертифициране на същата със сертификат за енергийна
ефективност не по-нисък от Категория "А" , клас "С". Поръчката трябва да се изпълни
по такъв начин, че да се гарантира постигането на най-малко 30 % икономия на енергия
от сградата на годишна база, определена спрямо фиксираното в тръжната документация
- Базово годишно потребление на енергия. Дейностите по реконструкция и
преустройство на сградата включват реконструкция на котелната уредба и вътрешната
отоплителна инсталация и реконструкция и преустройство на покрива на сградата. За
същите има изготвени и одобрени работни проекти във фаза "Технически проект".
Предметът на поръчката е разделен на два етапа: Етап 1, включващ: анализ на
съществуващия доклад от обследване за енергийна ефективонст на сградата и
прецизиране на пакета от енергоспестяващи мерки, които ще обезпечат постигането на
изискуемия минимален енергоефективен резултат, изготвяне на работни проекти за
енергоспестяващите мерки и изпълнение на необходимите строителни и монтажни
работи на сградата за реализиране на енергоспестяващите мерки и дейностите за
реконструкция и преустройство. Дейностите от етап 1 трябва да бъдат изпълнени в срок
от не повече от 60 календарни дни от датата на сключване на договора. Етап 2,
включващ: отчитане на реално постигнатия енергоспестяващ резултат и изплащане на
цената на договора. Продължителността на Етап 2 е 7 години.
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Във връзка с чл. 16, ал. 1 и на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП)
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
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VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9356190, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg/.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
26.06.2013 г.
Възложител
Трите имена: проф. Милчо Василев Василев
Длъжност: Ректор
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