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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
Държавна агенция  Държавен резерв и 
военновременни запаси

831913661

Пощенски адрес:
ул. Московска № 3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Радослав Божков +359 29210259
Електронна поща: Факс:
rezerv@statereserve.bg +359 29877977
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.statereserve.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-
porchki/remont-na-rezervoar-naxodyashh-se-v-pb-sliven-km-td-dr-gr-
burgas/

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

II.1.1) Наименование:
"Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР- гр. 
Бургас“
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45300000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №:  
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас
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)
Запознаване с изготвения Проект за обекта - резервоар № 102,  и  
Количесвено-стойностна сметка - Пр. № 1 към техническата 
спец.Извършване на допълнителни безразрушителни изследвания.Изготвяне 
на работни инструкции за ремонт на фундамент, дъно, корпус, демонтаж и 
ремонт на покрив, демонтаж и монтаж на алуминиев понтон, полагане на 
АКЗ и провеждане на хидравлично изпитание. Временно строителство и 
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подготвителни работи.Доставка на всички необходими материали и 
оборудване.Демонтажни и Строително-монтажни работи, необходими за 
изпълнението на поръчката на база извършено проучване и запознаването с 
проекта.Хидравлична проба, комплексни и приемни (72-часови) изпитания. 
Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.Въвеждане в 
експлоатация;обезпечаване на гаранционната отговорност и отстраняване 
на дефекти в гар. период.
Подробно описание на дейностите се съдържа в  Техническите спецификации 
и КСС- Пр. № 1 към тях.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  120
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
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

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:796325

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №: ДД -48
Обособена позиция №: ²
Наименование:
,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР - гр. 
Бургас“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
14/07/2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
КЗУ ЗЛМК ЕООД 131459305
Пощенски адрес:
ул. Велинградско шосе №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Септември BG423 6300 BG
Електронна поща: Телефон:
antonov@kzu-bg.com +359 888428428
Интернет адрес: (URL) Факс:
https://www.google.antonov@kzu-bg.com +359 9311098
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към  
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 698779.05 Валута: BGN
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

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:
 Не подлежи на обжалване съгласно чл. 197, ал. 1 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: 08/11/2017 дд/мм/гггг

УНП: 30045bb9-156b-47db-8203-9fa388e5d035 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45300000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Петролна база – гр. Сливен при ТД „Държавен резерв“ – гр. Бургас
код NUTS:¹ BG341

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Запознаване с изготвения Проект за обекта - резервоар № 102,  и  
Количесвено-стойностна сметка - Пр. № 1 към техническата 
спец.Извършване на допълнителни безразрушителни изследвания.Изготвяне 
на работни инструкции за ремонт на фундамент, дъно, корпус, демонтаж и 
ремонт на покрив, демонтаж и монтаж на алуминиев понтон, полагане на 
АКЗ и провеждане на хидравлично изпитание. Временно строителство и 
подготвителни работи.Доставка на всички необходими материали и 
оборудване.Демонтажни и Строително-монтажни работи, необходими за 
изпълнението на поръчката на база извършено проучване и запознаването с 
проекта.Хидравлична проба, комплексни и приемни (72-часови) изпитания. 
Изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.Въвеждане в 
експлоатация;обезпечаване на гаранционната отговорност и отстраняване 
на дефекти в гар. период.
Подробно описание на дейностите се съдържа в  Техническите спецификации 
и КСС- Пр. № 1 към тях.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни:  159
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)
Обща стойност на поръчката/обособената  
позиция:

698779.05 Валута: BGN

Да НеПоръчката е възложена на група от икономически оператори

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
КЗУ ЗЛМК ЕООД 131459305
Пощенски адрес:
ул. Велинградско шосе №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Септември BG423 6300 BG
Електронна поща: Телефон:
antonov@kzu-bg.com +359 888428428
Интернет адрес: (URL) Факс:
https://www.google.antonov@kzu-bg.com +359 9311098
Изпълнителят е МСП Да Не
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
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Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Удължаване срока на договора с 39 (календарни дни) или  до 
20.12.2017г.,на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради 
непредвидени обстоятелства.

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:
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:  
При полагане на дължимата грижа нито една от страните по договор ДД-48/14.07.2017г. с  
предмет: ,,Ремонт на резервоар № 102, находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР- гр. Бургас“, не е  
могла да предвиди забавата на ДАНС при издаване на необходимите разрешителни за достъп на  
персонала на изпълнителя до местоизпълнението на поръчката - Петролна база Сливен към ТД  
ДР гр. Бургас, представляваща стратегическа зона по смисъла на Постановление № 181 от  
20.07.2017г. и № 3/10.01.2013г. на Министерски съвет за определяне на стратегическите обекти и  
дейности, който са от значение за националната сигурност. Това налага сключването на  
допълнително споразумение към първоначалния договор,  с което на основание  чл. 116, ал. 1, т. 3  
от ЗОП, страните се съгласяват срокът за изпълнение да бъде удължен с 39 дни.

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)
Стойност, без да се включва ДДС: 698779.05 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 698779.05 Валута: BGN

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

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
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