Партида:
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РОП №968101
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

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

130533432

Пощенски адрес:

район Лозенец, ул. Филип Кутев № 5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1407

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Светослав Казаков

+359 24283495

Електронна поща:

Факс:

procurement@overgas.bg

+359 29621724

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.overgas.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://zop.overgas.bg/offer/8816/

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и
съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД”
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

66515000
____
Доставки

Услуги

II.2) Описание
II.2.1) Наименование: ²
Обособена позиция №: ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
66515000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

В лицензираните територии на Овергаз Мрежи АД: територия на Столична
община и община Божурище; територия „ИЗТОК”; територия "Запад"; територия
"Север"; и територия "Юг".
код NUTS:¹ BG411
код NUTS:¹ BG412
код NUTS:¹ BG31
код NUTS:¹ BG32
код NUTS:¹ BG33

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d
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код NUTS:¹ BG34
код NUTS:¹ BG41
код NUTS:¹ BG42
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Поръчката включва избор на застраховател за сключване на имуществена
застраховка за газоразпределителните мрежи (ГРМ) и съоръжения на „Овергаз
Мрежи” АД. Съгласно притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване
(в т.ч. продажба) на природен газ, ГРМ (линейна и подземна част, вкл.
запълващ природен газ и надземно оборудване), както и технологичната
съобщителна кабелна мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи” АД, са
разпределени в следните лицензирани територии на дружеството: Лицензирана
територия на Столична община и община Божурище; Лицензирана територия
„ИЗТОК”; Лицензирана територия „ЗАПАД”; Лицензирана територия „СЕВЕР”; и
Лицензирана територия „ЮГ”.
Прогнозната стойност на активите на Възложителя към 31.12.2022 г.,
възлиза на 350 000 000 лева.
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за закупуване
Продължителност в месеци: 36 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
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

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: 2019/S 010-020241
Номер на обявлението в РОП:887963

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №:
Обособена позиция №: ²
Наименование:

У-ОМ-520

Сключване на имуществена застраховка за газоразпределителните мрежи и
съоръжения на „Овергаз Мрежи” АД
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
10.01.2019 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

000694286

Пощенски адрес:

район Триадица, пл. Позитано №5

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d

2

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

public_tenders@bulstrad.bg

+359 9856636

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.bulstrad.bg

+359 9856103

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

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:
1271851.46
Валута:
BGN

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:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d

Пощенски код:

Държава:
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Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25.03.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²

66515000
____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

В лицензионните териории на Овергаз Мрежи АД: територия на Столична
община и община Божурище; територия "Изток"; територия "Запад"; територия
"Север"; и територия "Юг".
код NUTS:¹ BG411
код NUTS:¹ BG412
код NUTS:¹ BG31
код NUTS:¹ BG32
код NUTS:¹ BG33
код NUTS:¹ BG34
код NUTS:¹ BG41
код NUTS:¹ BG42
VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Поръчката включва избор на застраховател за сключване на имуществена
застраховка за газоразпределителните мрежи (ГРМ) и съоръжения на „Овергаз
Мрежи” АД. Съгласно притежаваните лицензии за разпределение и снабдяване
(в т.ч. продажба) на природен газ, ГРМ – линейна и подземна част, вкл.
запълващ природен газ и надземно оборудване, както и технологичната
съобщителна кабелна мрежа (ТСКМ), собственост на „Овергаз Мрежи” АД, са
разпределени в следните лицензирани територии на дружеството: Лицензирана
територия на Столична община и община Божурище; Лицензирана територия
„ИЗТОК”; Лицензирана територия „ЗАПАД”; Лицензирана територия „СЕВЕР” и
Лицензирана територия „ЮГ”.
Прогнозната стойност на активите на Възложителя към 31.12.2022 г.,
възлиза на 350 000 000 лева.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за закупуване
Продължителност в месеци: 36 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
1271851.46
Валута:
BGN

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d
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Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп

000694286

Пощенски адрес:

район Триадица, пл. Позитано №5
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1000

BG

Електронна поща:

Телефон:

public_tenders@bulstrad.bg

+359 9856636

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.bulstrad.bg

+359 9856103

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

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):

Страните изменят застрахователната стойност, съответстваща на отчетната
съгласно посоченото в Приложение №1 към Допълнително споразумение №2 към
Договор №У-ОМ-520/10.01.2019 г.
Страните се съгласяват, че застрахователните суми на първоначално
застрахованото по Договор за обществена поръчка №У–ОМ-520/10.01.2019 г.
имущество се променят, съобразно изменената им отчетна стойност, считано
от 01.01.2020 г. за срока на действие на Договора.
Страните се съгласяват, че с оглед ограничението, договорено по чл. 2 от
Допълнително споразумение №1 към Договора годишното тарифно число, по
което се извършва дозастраховане на първоначално застрахованото по
Договора имущество (за активите с актуализирана отчетна стойност) се
изменя:
от 0.1672 % на 0.1236 % за активите в лицензирана територия София и
Божурище
и от 0.1045 % на 0.0772 % за активите в другите лицензирани територии в
страната.
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:
1. Във връзка с лицензионните задължения на „Овергаз Мрежи“ АД за осигуряване на
застрахователно покритие на техническата си инфраструктура (газоразпределителна мрежа), което
да отговаря на възстановителната й стойност, Възложителят е извършил проверка и актуализация на
отчетната стойност на застрахованите си активи, в резултат, на което възстановителната стойност на
техническата инфраструктура (газоразпределителна мрежа) се е повишила.
2. С цел осигуряване на адекватно застрахователно покритие и гарантиране възстановяване на
активите, с които се извършва лицензионната дейност на Възложителя при евентуалното им
повреждане или/и погиване и предвид констатациите по т. 1 по-горе, се налага промяна в
застрахователната стойност по Договор №У–ОМ-520/10.01.2019 г.
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:
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:
1271851.46
Валута:

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d

BGN
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Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС:
1399036.60

Валута:

BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи

УНП: 1a659387-4a22-4874-b643-9b595234537d
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