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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00338
Поделение: ________
Изходящ номер: АО-05-03-5729 от дата 25/07/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Разград 000505910

Пощенски адрес:
бул. Бели Лом №37А

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Разград BG324 7200 BG

Лице за контакт: Телефон:
Виргиния Станкова и Иванка Белева 084 618173; 084 618178

Електронна поща: Факс:
obstina@razgrad.bg 084 660090

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.razgrad.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.razgrad.bg

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги
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Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: ЗОП-10   от 14/04/2016 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00338-2016-0006(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
С реализиране на проекта ще се предотвратят честите аварии в част от 
ж.к.„Орел” и свързаното с тях периодично разкопаване на улиците в част 
от ж.к.„Орел”. Ще се осигури и снабдяване на населението с адекватно 
количество и качество питейна вода в част от ж.к.„Орел”, както и ще се 
намалят загубите на вода от честите аварии и скрити течове по 
водопроводите в част от ж.к.„Орел”. Ж.к.”Орел” е разположен в най-
южната част на гр.Разград, източно от ул.”Добровска” и южно от улици 
„Борис Йончев” и „Никола Пенев”. Застрояването в комплекса се състои от 
жилищни блокове с височина на застрояване от 4 до 8 етажа, гаражи, 
обществени и обслужващи сгради ниско застрояване до 2 етажа (търговски 
обекти, детски градини, училище). Денивелацията на ж.к.”Орел” е 54м. 
Територията на жилищния квартал е благоустроена. На територията на 
квартала има следната подземна инфраструктура: водопроводи; 
канализация; газопроводи; топлопроводи; ел.кабели; кабелни канали с 
монтирани в тях телефонни и оптични кабели. На територията на 
ж.к.”Орел” е обособена водоснабдителна зона „Орел 1”. Зоната се 
захранва с вода от НВ „Големия юг”. Няма резервно захранване. Има 
изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Водопроводната 
мрежа е изградена изцяло от етернитови тръби DN 80-200 мм, а СВО са 
изпълнени от поцинковани и полиетиленови тръби. В по-голямата си част 
зоната е сключена, но поради многобройните аварии е разделена на под-
зони чрез затворени спирателни кранове. На входа на най-ниско 
разположената под-зона е изградена шахта с редуцир вентил. 
Водопроводите са амортизирани, което често води до скрити аварии и 
загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на 
водоподаването и до нарушаване на асфалтовата настилка. Отстраняването 
на авариите е свързано с големи загуби на вода. Северно от зона „Орел 
1” са обособени водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Застрояването 
в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоните се захранват 
с вода от зона „Орел 1”. Имат изградени зонови шахти с водомер, редуцир 
вентил и спирателна арматура. Западно от зона „Орел 1” е обособена 
водоснабдителна зона „Висока”. Застрояването в тези зони е основно от 
жилищни сгради до 3 етажа. Зоната се захранва с вода от НВ „4 000 m3”. 
Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Проектната 
разработка включва реконструкция на част от водопроводната мрежа, 
площадковите водопроводи и СВО във водоснабдителна зона „Орел 1. По 
улиците, разделящи водоснабдителни зони „Орел 1”, „Орел 2”, „Орел 3” и 
„Висока” има дублиращи водопроводи от съседни зони, които също са 
предвидени за реконструкция. Подробно описание на улиците, включени в 
обхвата на зоните, е дадено в обяснителната записка на одобрения 
инвестиционен проект, неразделна част от настоящата техническа 
спецификация. С реализацията на настоящия проект ще се постигне 
оформяне на водоснабдителна зона „Орел 1” съгласно идейния проект, като 
се запазват съществуващите водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. 
Същевременно зона „Орел 1” се разделя на три зони: „Орел 1 запад”, 
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„Орел 1 средна” и „Орел 1 изток”. С обособяването на тези три зони се 
оптимизира налягането в кв.”Орел”. Водоподаването към зони „Орел 1 
запад”, „Орел 1 средна”, „Орел 1 изток”, „Орел 2” и „Орел 3”, се 
запазва от НВ „Големия юг”. На вход на зона „Орел 1 запад” се запазва 
изградената водомерна шахта „Орел”, като монтираният в шахтата водомер 
измерва подадените водни количества за всички зони. Подробно описание 
на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация 
на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за 
реконструкция на водопроводи в жк Орел, гр. Разград във фаза 
„Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният 
инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна 
част от Техническата спецификация.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 271   от 25/10/2016 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразумение
динамична система за доставки
квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ДЗЗД „ВОДОПРОВОДИ СЕВЕР 2016“  177018318

Пощенски адрес:
ул. „Трайчо Китанчев“ №1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG

Електронна поща: Телефон:
raster@rasteryug.com 073 885690

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.raster.com 073 885690

Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Растер-Юг ООД 020767877

Пощенски адрес:
ул. „Трайчо Китанчев“ №1

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG

Електронна поща: Телефон:
raster@rasteryug.com 073 885690

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.raster.com 073 885690

Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Хидроенерджи-Бт ООД 101747593

Пощенски адрес:
ж.к. Запад, бл.4, ет.5, ап.9

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG

Електронна поща: Телефон:
hydroenergy.bg@gmail.com 073 831033

Интернет адрес: (URL) Факс:
www.hydroenergy.com 073 831033

Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

подизпълнителя
Дял на участие  
на 
подизпълнител
я (% от 
договора)
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III.5) Предмет на договора
„Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  210  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 2188368.91 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,  
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
28/06/2018 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 2184975.83 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
неустойки

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):
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(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Датата на последното извършено плащане по горепосочения договор е 
28.06.2018 г.

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/07/2018 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
д-р Валентин Стефанов Василев

VІI.2) Длъжност:
кмет на Община Разград
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