Списък на „зелени” обществени поръчки, възложени в България
през периода юни-септември 2014 г.
Брой

Предмет

1 Строително монтажни работи по енергийна ефективност на
общинска сграда в кв.76, гр. Стражица

Сектор

Дата на
обявление
06.6.2014

Дата на
Населено място Размер без
Възложител
възлагане
ДДС
01.7.2014 Стражица
137878 Община Стражица

45000000

2 Допълнителни видове СМР и СРР работи по обект „Подобряване
на енергийната ефективност в обществени сгради в гр.Белене и
намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени
сгради на територията на общината” по Обособена позиция 1:
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
многопрофилна болница за активно лечение - гр. Белене”.

4 Строителство на обект: „Интегриран проект за прилагане на
мерки за енергийна ефективност в общинска образователна
инфраструктура на територията на Община Стамболийски”
5 Изграждане на система от шест бойлера с вместимост 1000л.
всеки, захранени от соларна инсталация и свързването им към
съществуващ топлообменик за допълнително подгряване при
изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД,
гр.Казанлък”, при изграждане на соларната инсталация в
урегулиран поземлен имот І-3286, кв.87 по плана на гр.Казанлък.

25.7.2014 Белене

19918 Община Белене

20.3.2014

16.7.2014 Исперих

1246911 Община Исперих

Внедряване на мерки за
енергийна ефективност

12.8.2013

15.7.2014 Стамболийски

1355232 Община
Стамболийски

Прилагане на мерки за
енергийна ефективност
върху четири учебни
заведения

25.8.2014

29.8.2014 Казанлък

08.8.2014

14.8.2014 Мадан

21.3.2014

23.7.2014 Луковит

23.6.2014

04.9.2014 Роман

10.6.2014

25.7.2014 Крумовград

13.5.2014

28.7.2014 Полски
Тръмбеш

26.6.2014

22.7.2014 Пирдоп

290139 Община Пирдоп

Полагане на
топлоизолация,
демонтиране на
фасадните прозорци и
други строителномонтажни дейности

17.4.2014

17.7.2014 Правец

131851 Община Правец

Прилагане на мерки за
повишаване на
енергийната
ефективност

01.7.2014

08.9.2014 Бяла

661765 Община Бяла

Доставка на
транспортни средства за
разделно събиране на
рециклируеми
отпадъци и др.

16.1.2014

17.6.2014 Годеч

239758 Община Годеч

Дейности за
подобряване на
енергийната
ефективност

45261100, 45410000,
45421111, 45421112
49099 Община Казанлък

Изграждане на соларна
инсталация

45300000
1826110 Община Мадан

Пълна подмяна на
покривната
конструкция,
топлоизолиране на
всички фасадни стени и
други

12919623 Община Луковит

Изграждане на
Общински център за
рециклиране; Изграждане на
пречиствателна станция
за инфилтрат; Изграждане на
инсталация за
компостиране на
„зелени отпадъци”

1738473 община Роман

Предвидено е подмяна
на цялото
съществуващо
осветление, като на
определени места ще
се добавят нови
стълбове и нови
осветители

45000000
7 Изграждане на Регионален център за управление на отпадъци гр. Луковит

45000000, 45222110,
45300000
8 Избор на изпълнител за СМР по проект: Реконструкция и
изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично
улично осветление на гр. Роман, с. Камен поле, с. Кунино и с.
Синьо бърдо

45310000
9 Ремонт и мерки за енергийна ефективност на общински сгради,
община Крумовград по обособени позиции № 1 „Подобряване на
енергийната ефективност на сградата на СУО Крумовград в УПИ І,
кв.32, пл.сн.№ 159 по плана на гр. Крумовград” и № 2 „Ремонт на
стаи на Дом за стари хора гр.Крумовград”
45000000, 45320000,
45440000, 45420000
10 Извършване на СМР на обекти – общинска собственост община П.
Тръмбеш, Позиция № 1- Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сграда за социални грижи в ПИ 57345.300.2416 по
КККР на гр.П.Тръмбеш

319918 Община Крумовград Вътрешни строителноремонтни работи като
стъргане на боя,
грундиране,
боядисване, демонтаж
доставка и монтаж на
прозорци.
67751 Община Полски
Тръмбеш

45212000, 45321000
11 Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на
проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административна сграда на съд и прокуратура – град Пирдоп”

45216110

13 Доставка на контейнери и транспортни средства за разделно
събиране на рециклируеми и зелени отпадъци по проект
„Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)», с две
обособени позиции: 1.„Доставка чрез покупка на транспортни
средства за разделно събиране на рециклируеми отпадъци“; 2.
„Доставка чрез покупка на контейнери за рециклируеми и
зелени отпадъци”

Въвеждане в
експлоатация на
отоплителната
инсталация и
допълнителна
армирана циментова
замазка на покрива

45000000, 71320000

6 Реконструкция, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи
мерки в съответствие с предвижданията на Обследване за
енергийна ефективност за Многопрофилна болница за активно
лечение „Проф. д-р Константин Чилов”, гр. Мадан

12 Подобряване на социалната инфраструктура, чрез прилагане на
мерки за повишаване енергийната ефективност на ЦДГ "Индира
Ганди", с адрес: гр. Правец, ул. "Димитър Грънчаров" № 21, УПИ
VІ, кв. 167 по плана на гр. Правец

Подмяна на дограма и
саниране на фасадата

16.7.2014

45200000, 45450000
3 Определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Ремонт включващ внедряване на мерки за енергийна
ефективност и оборудване на пет детски заведения в Община
Исперих /СМР и инженеринг/ "

Дейности

45214100

Ремонтни работи: частична подмяна на
дограма; топлоизолация по
фасадни стени ; подмяна на обшивка от
поцинкована ламарина гладка силикатна
мазилка по фасади;

34928480, 42900000,
42990000, 42000000

14 Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с
високо ниво на енергийна ефективност 1) НУ”Христо Ботев, 2)
ОДЗ ”Юрий Гагарин”
45200000

15 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детски градини
по обособени позиции както следва: 1.Обособена позиция 1: ЦДГ
№ 7 „Синчец“ и Обособена позиция № 2: ОДЗ № 1 „Морска
звезда“ Община Бургас“
16 Упражняване на авторски надзор по част Енергийна ефективност
на изготвения инвестиционен проект на обект „Енергийно –
ефективни дейности в общинската образователна структура на
община Ямбол“ за следните подобекти: 1. ПГ „В. Левски” и МГ „А.
Радев”, 2. ГПЧЕ „В. Карагьозов” и НУ „Проф. Нойков”, 3. ОУ „Димчо
Дебелянов”, 4. ОУ „Николай Петрини”, 5. ЦДГ „Слънце”, 6. ЦДГ
”Биляна", 7. ЦДГ „Червената шапчица"
17 Избор на изпълнители на СМР за обекти ОДЗ ‘‘Стадиона” и „Дом
за стари хора” с обособени позиции: Обособена позиция 1:
Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ „Стадиона”, град
Бяла Обособена позиция 2: Преустройство на съществуваща
масивна сграда в Дом за стари хора“
18 Доставка на експлоатационна механизация за регионална
система за управление на отпадъците в регион Варна“,
включваща 11/единадесет/ обособени позиции ,както следва:
Обособена позиция №1: „Доставка на специализиран компактор”
Обособена позиция №2: „Доставка на колесен багер-товарач с
навесна/окачена механизация” Обособена позиция №3:
„Доставка на верижен булдозер” Обособена позиция №4:
„Доставка на колесен челен товарач” Обособена позиция №5:
„Доставка на камион самосвал” Обособена позиция №6:
„Доставка на контейнер за отпадъци, 2 m3” Обособена позиция
№7: „Доставка на инсталация за рециклиране на строителни
отпадъци” Обособена позиция №8: „Доставка на пароструйка”
Обособена позиция №9: „Доставка на портативен
газоанализатор” Обособена позиция №10: „Доставка на
товаропътнически автомобил (пикап)” Обособена позиция №11:
„Доставка на контейнер за временно съхранение на опасни
отпадъци”

29.5.2014

16.7.2014 Бургас

Община Бургас

30.7.2014

22.8.2014 Ямбол

1600 Община Ямбол

27.5.2014

03.7.2014 Бяла

16.4.2014

02.7.2014 Варна, Аксаково

Мерки за енергийна
ефективност

45000000
Авторски надзор по част
Енергийна ефективност
на изготвения
инвестиционен проект

71000000
344409 Община Бяла

Внедряване на
енергийноефективни
мерки

45000000
59150 Община Аксаково

Доставка на инсталация
за рециклиране на
строителни отпадъци и
други

3916600 Министерство на
околната среда и
водите

Изграждане на система
за разделно събиране и
съоръжение за
рециклиране на
събраните биоотпадъци

42990000, 43250000,
43211000, 34134200,
34113000, 34928480

19 Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в един от регионите за управление на отпадъците,
включително изграждане на необходимата техническа
инфраструктура - система за разделно събиране и съоръжение за
рециклиране на събраните био-отпадъци

22.11.2013

08.5.2014 Севлиево

15.7.2014

15.8.2014 Пловдив

30000 Община Пловдив

Авторски надзор по
време на
строителството за
обекти по Национален
доверителен Екофонд

31.7.2014

08.9.2014 Пловдив

1120948 Община Пловдив

Газификация, подмяна
на дограма,
топлоизолиране на
външни стени и други

71620000, 45262640
20 Упражняване на авторски надзор по време на строителството за
обекти по Национален доверителен Екофонд за подобряване
енергийната ефективност на сградите на: СОУ ”Св.Константин
Кирил Философ”, ул."Г. Кондолов"№ 44 а, СОУ ”Константин
Величков”, ОМГ ”Академик Кирил Попов”, СОУ ”Братя
Миладинови”, ОП ”Чистота” и СОУ „Св.Константин Кирил
Философ”, ул. „Чорлу” № 14” в гр. Пловдив“
71500000
21 Подобряване енергийната ефективност на сградите на: ЦДГ
„Зорница”, СОУ „Св. Константин Кирил Философ”, СОУ
„Константин Величков”, Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил
Попов”, СОУ „Братя Миладинови” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по
обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЦДГ”Зорница”,
Обособена позиция № 2 – СОУ ”Св.Константин Кирил Философ”,
ул."Г. Кондолов"№ 44 а, Обособена позиция № 3 – СОУ
”Константин Величков”, Обособена позиция № 4 – Детска ясла №
14 филиал - ”Слънчо”, Обособена позиция № 5 – ОМГ ”Академик
Кирил Попов”, Обособена позиция № 6 – СОУ ”Братя
Миладинови”, Обособена позиция № 7 – ОП ”Чистота” и
Обособена позиция № 8 – СОУ „Св.Константин Кирил Философ”,
ул. „Чорлу” № 14”

Източник: www.bizportal.bg

45000000, 45320000

