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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 29210259
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-
porchki/p13-pdbo-dostavka-na-xlebna-pshenicza/

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
"Доставка на хлебна пшеница"
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 03211100
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:
1.Зърно база Козаревец към ТД ДР гр. В. Търново;
2. Зърно база Образцов чифлик към ТД ДР гр. В. Търново;
3. Зърно база Генерал Тошева към ТД ДР гр. Варна, и/или др.зърнобази 
посочени от Възложителя.
код NUTS:¹ BG

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Доставка на мека пшеница до 16042 (шестнадесет хиляди четиридесет и 
два) тона ± 0,1% бонифицирано тегло. Точното количество, за което ще 
бъде сключен договор за доставка в срока на валидност на поръчката-
спецификация, се определя на базата най-ниска постигната цена на тон 
съгласно спецификацията и до размера на определените за това финансови 
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средства на Възложителя.  Вида на пшеницата е мека, с качество 
отговарящо  минимум на БДС 602/1987-ІІ“Б” група за хлебна пшеница и на 
показателите, изброени в Приложение № 1 от спецификацията. Опаковка 
(маркировка) - В насипно състояние; Производство (произход) - Република 
България, държавите членки на ЕС или внос; Дата на производство (година 
на производство) - реколта не по-стара от 2017г.;Модул на делимост 
(брой контракти) - минимум 1000 (хиляда) тона ± 0,1% бонифицирано 
тегло; Доставката се осъществява по предварително съгласуван граф. 
Срокът на доставка е до 3 (три) месеца от сключване на договора по 
предварително съгласуван график.

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: 3 или Продължителност в дни:  ________
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: 2017/S 189-386860
Номер на обявлението в РОП:807633

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 242/19.09.2017г.
Обособена позиция №: ²
Наименование:
Доставка на 8 042 ± 0.1% тона хлебна пшеница

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
19.09.2017 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
ВЕС-ЛАЙТИНГ ООД 103087584
Пощенски адрес:
ул. Кирил и Методий №15А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вълчи дол BG331 9280 BG
Електронна поща: Телефон:
vesliting@abv.bg +359 052632389
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 052632389
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: 2533230 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

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: 28.12.2017 дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 03211100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
1.Зърно база Козаревец към ТД ДР гр. В. Търново;
2. Зърно база Образцов чифлик към ТД ДР гр. В. Търново;
3. Зърно база Генерал Тошева към ТД ДР гр. Варна, и/или др.зърнобази 
посочени от Възложителя.
код NUTS:¹ BG

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)
Доставка на 8 042 ± 0.1% тона хлебна пшеница.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за закупуване
Продължителност в месеци: 3 или Продължителност в дни:  ________
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:

2533230 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
ВЕС-ЛАЙТИНГ ООД 103824768
Пощенски адрес:
ул. Кирил и Методий №15А
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вълчи дол BG331 9280 BG
Електронна поща: Телефон:
vesliting@abv.bg +359 052532389
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 052532389
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
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
 1. Срокът на доставка на стоката (хлебна пшеница), предмет на договора 
се удължава до 28.02.2018г.,
 2. Продавачът се задължава да обезпечи продължаване действието на 
договора с гаранция за добро изпълнение, валидна до 31.03.2018г., като 
същата се представя в срок до 10.01.2018г. в ЦУ на ДА ДРВВЗ.
 3. Договорът се прекратява на 01.03.2018г., като при неизпълнение на 
задължение по него, Продавачът дължи неустойка в размер на 5 (пет) % , 
изчислена върху стойността на неизпълнението, без включен ДДС, която се 
усвоява от Купувача от внесената гаранция за изпълнение или от 
дължимото плащане.
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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:  
Във връзка с  изтичане срока на сключ. договор е получено писмо с вх.№5353/15.12.2017г от  
Изпълн.,с молба за удълж. на срок на доставка,със следн. мотиви: направени са опити за доставка  
на пшеница от различни места,но с качествени показатели,несъответстващи на заложените в  
договора. Изпълн. твърди,че има достатъчно закупени к-ва пшеница, отговаряща на  
изискванията на Възлож., но оставащото време по изпълн. на договора е недостат.за тяхната  
доставка. Предвид явилото се обстоятелството, както и необход.от попълване на държ. резерв с  
пшен., необх. за задоволяване потребностите на нац. с-во и населението при евентуални  
кризисни ситуации или извънредно положение Възлож.,счита, че колич.стока, могат да бъдат  
доставени и през 2018г. Предвид излож. обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа,  
Възлож. не може да предвиди сроковете за него,води до необход. от удълж. срока за изпълн.на  
дог.,без това да променя предмета и цената на същия. Изменението е на основание чл.116,ал.1,т.3  
от ЗОП.

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: 2533230 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 2533230 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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