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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/163.

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)

Услуги

Процедурата е открита с решение

№: РД 24 - 22 от 11.04.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0014
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Предоставяне  на  техническа  помощ  за  управлението  на  проект  "Изграждане  на  Регионална

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

ІI.6)

Номер на договора: DIR - 5112122-C013-08 от 02.12.2014 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ІII.2)

Изпълнител по договора

ОБЕДИНЕНИЕ  РИСАЙКЛИНГ  КОНСУЛТ,  ЕИК: 176793334,  ул.  Карамфил  44, офис  4, България

1000, София, Тел.: 088 6302901, E-mail: ekologistica.eu@gmail.com, Факс: 02 4260522

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.4)

Предмет на договора

"Предоставяне  на  техническа  помощ  за  управлението  на  проект  "Изграждане  на  Регионална
ІII.5)
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РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Срок на изпълнениеІІI.6)

Крайна дата

30.10.2015 г. 

Стойност посочена в договора

255090 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

28.12.2015 г. 
ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

ДА
ІV.3)

Променено условие: Начин на плащане (Допълнително споразумение № 1/05.12.2014 г.); Преди
промяната: чл. 4, ал. 2, т.2 - Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет
процента) от цената по договора след изтичането на всеки тримесечен период от изпълнението на
дейностите по договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването от
Възложителя на представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния тримесечен период,

и представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа 1/7 част от
направеното авансово плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени
неустойки, в случай че има такива.; След промяната: чл. 4, ал. 2, т.2 - Шест равни междинни
плащания всяко в размер на 15% (петнадесет процента) от цената по договора след изтичането на
всеки месец от изпълнението на дейностите по договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни
след одобряването от Възложителя на представения от Изпълнителя междинен доклад за
съответния отчетен период, и представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно
плащане се удържа 1/7 част от направеното авансово плащане. От междинните плащания могат да
се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.; Правно основание: чл. 43, ал.

2, т. 1, буква "а" от ЗОП
Променено условие: Начин на плащане (Допълнително споразумение № 1/05.12.2014 г.) ; Преди
промяната: чл. 4, ал. 3 - Първото междинно плащане по ал. 2, т.2 се извършва след изтичане на
първия тримесечен период и отчитане на изпълнението съгласно настоящия договор. За първи
тримесечен период се счита периодът с начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
писмено уведомление за започване на изпълнението на настоящия договор, отправено от
Възложителя, и продължителност 3 (три) месеца.; След промяната: чл. 4, ал. 3 - Първото междинно
плащане по ал. 2, т.2 се извършва след изтичане на първия месец и отчитане на изпълнението
съгласно настоящия договор. За първи месец се счита периодът с начало датата на получаването от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за започване на изпълнението на настоящия договор,

отправено от Възложителя, и продължителност тридесет календарни дни.; Правно основание: чл.

43, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗОП
Променено условие: Срок за изпълнение (Допълнително споразумение № 2/23.01.2015 г.) ; Преди
промяната: чл. 3, ал. 1 - Съгласно чл. 5, ал. 1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR -

5112122-C013 от дата 15.01.2014 г. с МОСВ всички дейности, включени в одобреното за
финансиране проектно предложение трябва да бъдат изпълнени за срок от 18 месеца, считано от
датата на влизане в сила на ДБФП, т.е до 15.07.2015 г.; След промяната: чл. 3, ал. 1 - Съгласно чл. 5,

ал. 1 от договор за безвъзмездна финансова помощ DIR - 5112122-C013 от дата 15.01.2014 г. с МОСВ
всички дейности, включени в одобреното за финансиране проектно предложение трябва да бъдат
изпълнени за срок от 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на ДБФП, т.е до 30.10.2015 г.;
Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗОП
Променено условие: Срок за изпълнение (Допълнително споразумение № 2/23.01.2015 г.) ; Преди
промяната: чл. 3, ал. 2 - Датата 15.07.2015 г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за
реализиране на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ
DIR - 5112122-C013 от дата 15.01.2014 г. с МОСВ. Същата е възможно да бъде актуализирана при
възникване на обстоятелства, изискващи спиране на сроковете по проекта, съгласно ДБФП.; След

промяната: чл. 3, ал. 2 - Датата 30.10.2015 г. е прогнозна, определена на база прогнозен график за
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РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

реализиране на дейностите по проекта и чл. 5, ал.1 от договор за безвъзмездна финансова помощ
DIR - 5112122-C013 от дата 15.01.2014 г. с МОСВ и Допълнителното споразумение към него.

Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства, изискващи спиране на
сроковете по проекта, съгласно ДБФП и споразумението към него.; Правно основание: чл. 43, ал.

2, т. 1, буква "а" от ЗОП
Променено условие: Начин на плащане (Допълнително споразумение № 2/23.01.2015 г.) ; Преди
промяната: чл. 4, ал. 2, т.2 - Шест равни междинни плащания всяко в размер на 15% (петнадесет
процента) от цената по договора след изтичането на всеки месец от изпълнението на дейностите по
договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни след одобряването от Възложителя на
представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния отчетен период, и представяне на
надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се удържа 1/7 част от направеното
авансово плащане. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в
случай че има такива.; След промяната: чл. 4, ал. 2, т.2 - Шест равни междинни плащания всяко в
размер на 15% (петнадесет процента) от цената по договора след изтичането на всеки отчетен
период от изпълнението на дейностите по договора, платими в срок от 10 (десет) работни дни след
одобряването от Възложителя на представения от Изпълнителя междинен доклад за съответния
отчетен период, и представяне на надлежно оформена фактура. От всяко междинно плащане се
удържа 1/7 част от направеното авансово плащане. От междинните плащания могат да се приспадат
суми за начислени неустойки, в случай че има такива.; Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1, буква
"а" от ЗОП
Променено условие: Начин на плащане (Допълнително споразумение № 2/23.01.2015 г.) ; Преди
промяната: чл. 4, ал. 3 - Първото междинно плащане по ал. 2, т. 2 се извършва след изтичане на
първия месец и отчитане на изпълнението съгласно настоящия договор. За първи месец се счита
периодът с начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление за
започване на изпълнението на настоящия договор, отправено от Възложителя, и продължителност
тридесет календарни дни.; След промяната: чл. 4, ал. 3 - Първото междинно плащане по ал. 2, т. 2
се извършва след изтичане на първия месец и отчитане на изпълнението съгласно настоящия
договор. За първи месец се счита периодът с начало датата на получаването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
писмено уведомление за започване на изпълнението на настоящия договор, отправено от
Възложителя, и продължителност тридесет календарни дни. Следващите междинни плащания ще
се извършат след изтичането на всеки двумесечен отчетен период, следващ първото междинно
плащане от изпълнението на договора. ; Правно основание: чл. 43, ал. 2, т. 1, буква "а" от ЗОП

Договорът е изпълнен в срок

ДА
ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА
ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

255090 BGN без ДДС
ІV.6)

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

НЕ
ІV.7)

19.01.2016 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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