ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОДК - ПРОВАДИЯ, ФИНАНСИРАН
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014 – 2020 ГОДИНА
През месец декември 2016г. по екипа за управление по проект BG16RFOP001-2.001-0025
„Повишаване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура –
ОДК Провадия“ подготви документите необходими за обявяване на обществените поръчки по
проекта. В резултат на посочените действия бяха обявени следните обществени поръчки:
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг
(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на
строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на Общински
детски комплекс - Провадия, финансиран по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по
Оперативна програма "Региони в растеж““ – в обхвата на поръчката са включени дейности
по изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на строителномонтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на сградата на Общински детски
комплекс – Провадия и осъществяване на авторски надзор на обекта по време на
строителството. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 130 435,24 лева без ДДС.
Крайният срок за приемане на оферти от участниците в процедурата е до 27.01.2017 година.
- Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на
консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на
инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на
строително-монтажните работи в сградата на ОДК - Провадия по договор
№BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” – в обхвата
на поръчката са включени дейности по изготвяне на оценка за съотвествието на
инвестиционния проект със съществените изисквания по чл. 169,ал.1, т.1-6 от Закона за
устройство на територията; изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен
надзор по време на строителството на обекта; изготвяне на окончателен доклад до Възложителя
и актуализиране на техническия паспорт на сградата. Прогнозната стойност на обществената
поръчка е до 6 521,76 лева без ДДС. Крайният срок за приемане на оферти от участниците в
процедурата е до 27.01.2017 година.
- Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на
изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти
BG16RFOP001-2.001-0008-C01
„Повишаване
на
енергийната
ефективност
на
административната сграда на община Провадия”, BG16RFOP001-2.001-0025-C01
„Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура ОДК Провадия” и BG16RFOP001-8.003- 0020-C01 „Подобряване на административния
капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по ПО 2 „Подкрепа за ЕЕ в
опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”. В обхвата на поръчката са
включени дейности за осигуряване на публичност и визуализация по проект BG16RFOP0012.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда
на община Провадия”, а именно изработка и монтаж на обяснителни табели, изработване на
промоционални материали и брошури, изготвяне и публикуване на публикации в регионални и
национални печатни медии и електронни медии, организиране на начална и финална
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пресконференции по проекта. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 13 617,32
лева без ДДС, като за осигуряване на дейността по конкретния проект прогнозната стойност е
до 1 400,00 лева. Крайният срок за приемане на оферти от участниците в процедурата е до
20.01.2017 година.
През текущия месец екипа за управление на проекта проведе и редица работни срещи с
цел планиране на работата по проекта. След избора на изпълнители по обявените обществени
поръчки екипа за управление на проекта ще проведе и работни срещи с избраните изпълнители
с оглед на изпълнение на заложените дейности.
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