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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, аор@аор.Ьд 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з  ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 92-00-68 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/03/2017 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00872 
Поделение:________
Изходящ номер: 36-00-110 от дата 13/04/2017 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Паименование и адрес
Официално наименование:
Община Приморско

Национален регистрационен номер:
102164063

Пощенски адрес:
ул. Трети март 56
Град: код NUTS:
Приморско BG341

Пощенски код: Държава:
8180 BG

Лице за контакт:
Бояна Терекиева-юрисконсулт при Община 
Приморско

Телефон:
0550 33679

Електронна поща:
o b s c h t i n a  primorsko@mail.bg

Факс:
0550 32373

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.primorsko.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.pr imorsko.bg/профил-на-купувача

РАЗДЕЛ II
Обект ма поръчката
53 Строителство I Шоставки I | Услуги

Обща прогнозни стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

Предмет на поръчката ■
„Преустройство на съществуващо инсталационно помещение в зала- трезор 
към музей в УПИ VII кв. 6 гр. Приморско"
Предмет на възлагането е осъществяването на дейности по изграждане, 
ремонт и реконструкция на съществуващо инсталационно помещение в зала- 
трезор към музей в УПИ VII кв. 6 гр. Приморско. В обхвата на настоящата 
обществена поръчка са включени и дейности по изграждане на електрическа 
охранителна система, която включва три взаимосвързани части - алармена 
система против проникване, пожароизвестителна инсталация, система за 
видео наблюдение.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предм:ет 45454000
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РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/04/2017 дд/мм/гпт Час: 17:00

РАЗДЕЛ IV__________ ___________ _________________________________________
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не БЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V__________________________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Кратко описание:Във връзка с ново постъпилите в Исторически музей - 
Приморско ценни археологически находки, възниква необходимостта от 
тяхното съхранение и експониране по подходящ начин.В сутерена на музея 
съществува инсталационно помещение за осъществяване на ревизия на ВиК 
инсталациите на сградата. Същото е разположено в сутерена на сградата и 
не е част от функцията иа музея. Достъпът му е осигурен от ревизионен 
отвор на фасадата на сградата в близост до рампата. С проекта, следва 
да се обособи в ЗАЛА - ТРЕЗО? със VII (седма) степен на съпротивление 
по БДС EN 1143-1:2000.(изм.ДВ бр.68 от 2004г .).Обектът да се свърже 
функционално с действащата експозиционна площ на музея без да се 
променя основното предназначение и уредба на сградата.Място за 
изпълнение на. поръчката: ул. Албатрос № 5 в гр. Приморско, община 
Приморско„
Пълно описание и специални изисквания към предмета на поръчката:1) 
извършване на всички необходимите строително-монтажни работи по 
преустройство на. съществуващо инсталационно помещение; 2) изграждане на 
системи за климатизация; 3) изграждане на система за контрол на
достъпа; 4) изграждане на алармена система против проникване; 5) 
изграждане на система за видеонаблюдение; 6) изграждане на система за 
пожароизвестяване;7) изграждане на структурна кабелна система;
8) изграждане на система за електрозахранване.Доставката на всички 
материали, оборудване и техника, необходими за изпълнение на строително 
- монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строежа трябва да 
бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи 
на. изискванията в българските и/или европейските стандарти.
Изпълнителят предварително трябва, да съгласува с Възложителя всички 
влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и 
др. подобни. Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в 
строежа трябва да са придружени със съответните сертификати за произход 
и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща 
съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона 
за техническите'; изисквания към поодуктите и подзаконовите нормативни 
актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от 
Възложителя.Общият срок за изпълнение на строително-монтажните работи е 
съгласно офертата на изпълнителя и не следва да бъде по - кратък от 30 
календарни дни и по - дълъг от 45 календарни дни.
Гаранционните срокове за изпълнените строителни работи са съгласно 
офертата на изпълнителя и следва да бъдат съобразени с условията на 
чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за 
изпълнение строителните и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти.
Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на обекта-Всички
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дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок в резултат на 
вложени некачествени материали или оборудване или некачествено 
извършени работи от Изпълнителя, се констатират с протокол, съставен и 
подписан от представители на Възложителя. Този протокол се изпраща на 
Изпълнителя в седемдневен срок от установяването им. Изпълнителят 
следва да ги отстрани за собствена сметка в в 2С-дневен срок от 
получаването на протокола от Възложителя, като започне работа не по- 
късно от 3 дни след получаване на известието. Гаранционните срокове не 
текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен 
дефект, до неговото отстраняване. В случай, че дефектът не може да 
бъде отстранен в рамките на. посочения срок, дефектиралата вещ/част се 
заменя с нова от съшщя вид и качество. Гаранционният срок не тече и се 
удължава с времето до отстраняване на
дефекта/несъответсгз.ието/поврзда.та. Финансиране -със средства от общ. 
бюджет на Община Приморско.Плащанията се извършват съгласно Проекта на 
договор.Отваряне на получените оферти - на 19.04.2017г. от 11:00 часа 
в адм. сграда на Община Приморско, гр. Приморско, ул.Трети март 56.
Дата на изпращане на настоящ ата информация___________________________

Дата: 13/04/2017 д ц /м м /тт _______________________________________________________
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