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BG-ПЛОВДИВ:

Решение за откриване на процедура

І: Възложител

ІI: Откриване

IІI: Правно основание

IV: Поръчка

Решение номер Рзз-4191 от дата 08.08.2016 г. 

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455457
BG421, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, град Пловдив, ул. Цар Асен № 24, За: РУМЕН КИРИЛОВ КИРОВ - помощник

ректор, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 32625552, E-mail: kirov@uni-plovduv.bg, Факс: 00359 32261226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uni-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://uni-plovdiv.bg/pages/index/780/.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Основна дейност
Образование

I.3)

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ

Вид на процедурата
Публично състезание

ІI.1)

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Наименование
„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧЕБНИ ЗАЛИ В СГРАДИ № 3 и № 4 В УПИ І - „за ПУ”Паисий Хилендарски”, кв. 15 по

плана на К-с „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив”.

IV.1)

Обект на поръчката
Строителство

IV.2)

Описание на предмета на поръчката
Проектът обхваща съществуващи сгради в ПИ №56784.502.136 по кадастралната карта на гр. Пловдив, собственост на Пловдивския университет

„Паисий  Хилендарски“.  И  двете  сгради,  обект  на  настоящото  проектиране,  са  двуетажни  с  масивна  стоманобетонна  конструкция.  Всички

вътрешни и външни стени са от тухлена зидария. Покривите са дървени, четирискатни и стъпват върху стоманобетонна плоча над втория етаж.

Сграда 3 – ЗП- 220.80 кв.м, РЗП – 438.72 кв.м. В реконструкцията на сградата се предвижда събаряне на част от напречните преградни стени, с

цел постигане на по-големи пространства и съответно увеличаване на капацитета на новополучените семинарни зали. Носещата конструкция не

се  засяга.  Разширяват  се  тоалетните  с  цел  постигане  на  необходимата  бройка  клетки  съгласно  Наредба  НАРЕДБА  №  РД-02-20-3  ОТ  21

ДЕКЕМВРИ 2015 Г. в сила от 20.04.2016 г. Осигурява се достъпна среда за хора с увреждания в зоната на първия етаж - монтира се рампа за

инвалиди с допустим наклон от 5%, предвижда се изграждане на тоалетна за инвалиди, подходите към помещенията са с необходимите ширини.

На първото ниво се ситуират: семинарна зала за 42 човека, семинарна зала за 25 човека, кабинет, кабинет за преподаватели, WC мъже, WC

жени, WC инвалиди, охрана, комуникационни площи. На второто ниво се развиват по една семинарна зала за 45, 40 и 24 човека. Предвидени са

санитарни възли с необходимата бройка, както и чистачно помещение. Сграда 4 - ЗП – 521.50 кв.м., РЗП- 1013.16 кв.м. За осъществяване на

намеренията на инвеститора относно функционирането на сграда 4 се предвижда събарянето на част от вътрешните стени, за да се оформи една

чиста комуникационна връзка между отделните части на постройката. Във функционалната организация на първото ниво се обособяват следните

помещения: аудитория за 84 човека, две семинарни зали за по 42 човека, 3 кабинета за преподаватели, охрана, помощни помещения, санитарни

помещения с необходимия капацитет, комуникационни площи. До първия етаж на сградата е осигурена достъпна среда за инвалиди. На второ

ниво  се  разполагат:  5  семинарни зали  за  по  42  човека,  една  за  24  човека,  санитарни  помещения,  кабинет  и  комуникационни  площи.  За

осигуряване на евакуация съществуващата метална стълба се разширява, така че да отговаря на необходимите изисквания. Общо за двете сгради

Всички нови стени са в съответствие с необходимите норми за огнеустойчивост, както и вратите в тях. На всички фасадни стени се монтират

предстенни обшивки с два слоя гипсокартон GKB и пълнеж от минерална вата, включително обръщане около новата дограма, а от външната

страна се топлоизолират с експандиран пенополистирол с дебелина 6 см, съгласно детайли от проект по Енергийна ефективност. По всички

коридори, стълбища и други зони с по-интензивен трафик се предвижда изграждане на предстенна обшивка удароустойчиви, звукоизолиращи и

огнезащитни плоскости, включително пълнеж от минерална вата. Във всички влажни помещения се предвижда обшивките да се изпълняват с

влагоустойчив гипсокартон GKI. За подобряване на акустичната среда в семинарните зали се предвижда монтаж на акустични стенни пана, а

настилката е PVC с висока износоустойчивост. Количествата и видовете СМР са посочени в количествена сметка, приложена към одобрената

документация.

ІV.3)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ

ІV.4)

Информация относно средства от Европейския съюзIV.5)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ

Разделяне на обособени позицииIV.6)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Поръчката обхваща цялостен ремонт на сгради, изискващ последователност и свързаност на строителните дейности, което прави невъзможно

отделянето на обособени позиции.
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V: Мотиви

VI: Одобрявам

VII: Допълнителна информация

VIII: Възложител

Прогнозна стойност на поръчкатаIV.7)

Стойност, без да се включва ДДС: 500000 BGN

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

IV.8)

Мотиви за избора на процедура
Поръчката е за строителство и прогнозната стойност е в праговете, посочени в чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която еV.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

обявлението за оповестяване откриването на процедура

документацията

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02

9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2)

Подаване на жалбиVII.3)

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Крайните срокове за подаване на жалби са съгласно посоченото в чл.197 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящото решение
08.08.2016 г. 

VII.4)

Трите имена
проф. д-р ЗАПРЯН АНГЕЛОВ КОЗЛУДЖОВ

VIII.1)

Длъжност
РЕКТОР

VIII.2)
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