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I. II. IV.

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №  2,  За:  Теодора  Минкова,  Даниела  Дойнова,

България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619231, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062

619251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/156.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган
I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП
ІI.1)

Обект на поръчкатаII.2)

Строителство

Процедурата е открита с решение

№: РД 24-10 от 28.02.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0008
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Строителство  на  Обект:  "Довеждаща  и  отвеждаща  техническа  инфраструктура  -  довеждащ

водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20

кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни

връзки  до  съществуващите  мрежи  и  съоръжения  на  Площадка  №  5  –  съседни  терени  на

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.

Велико  Търново"  по  Договорните  условия  на  ФИДИК  (FIDIC)  за  изграждане  на  строителни  и

инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

ІI.6)

Номер на договора: 1 от 12.09.2014 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ІII.2)

Изпълнител по договора

Дружество по ЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА, БУЛСТАТ: 176706287, бул. БЪЛГАРИЯ
III.3)
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РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

№ 23, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0888 471960

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.4)

Предмет на договора

Строителство  на  Обект:  "Довеждаща  и  отвеждаща  техническа  инфраструктура  -  довеждащ

водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20

кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни

връзки  до  съществуващите  мрежи  и  съоръжения  на  Площадка  №  5  –  съседни  терени  на

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.

Велико  Търново"  по  Договорните  условия  на  ФИДИК  (FIDIC)  за  изграждане  на  строителни  и

инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Срок в месеци

4

Стойност посочена в договора

898042.51 BGN без ДДС
ІII.7)

Договорът е финансиран с европейски средства

Финансирането е 91.58% от стойността на договора.
III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване/прекратяване

29.12.2015 г. 
ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

НЕ
ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок

ДА
ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА
ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

897707.47 BGN без ДДС
ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ
ІV.7)

Срокът  на  изпълнение  на  поръчката,  посочен  в  раздел  ІІІ.6  от  настоящата  информация,  в

действителсност е 4,3 месеца, считано от датата за започване, но тъй като формуляра позволява да

се изпише само цяло число е записано 4 месеца.

19.01.2016 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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