
Версия за печат

00073-2014-0020

I. II. IV.

BG-Велико Търново:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

Наименование и адрес

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

Минкова,Русанка  Александрова,  Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062619  229;

062619 231, E-mail: E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

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

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/234/.

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

№: 24-29 от 07.05.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0020
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

„СМР  на  допълнителни  обекти  във връзка  с  проект: „Град Велико  Търново  – зелена  и  достъпна

балканска столица на културния туризъм”, по обособени позиции е част от изпълнението на проект

„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” представен от

бенефициента  Община  Велико  Търново  и  одобрен  от  Управляващия  орган  (УО)  на  Оперативна

програма  „Регионално  развитие“  2007-2013  по  Приоритетна  ос  1  „Устойчиво  и  интегрирано

градско  развитие", операция 1.4. „Подобряване  на  физическата  среда  и  превенция на  риска", по

Схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  BG161PO001/1.4-09/2012:  „Зелена  и

достъпна  градска  среда",  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския  фонд  за

регионално развитие. Обществената  поръчка  включва обособени позиции, както следва: Об.Поз.1

„Благоустрояване  на  парково  пространство  на  ДКС  „Васил  Левски”  В  обхвата  на  позицията  са

видове  работи:  ремонт  на  стъпала;  ремонт  плочници;  отводняване:  ревизия  и  продухване

отводнителна канализация, демонтаж линейни отводнителни решетки, доставка и монтаж чугунени

отводнителни  решетки  със  заключване.  Об.Поз.  2 „Парк  „Никола  Габровски” -реконструкция  на

ІI.6)
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

детска  площадка,  изграждане  ограда  и  поливна  система,  ремонт  на  съществуваща  тоалетна  с

външно ВиК”. В обхвата на позицията са видове работи по игрище, ограда, алейна мрежа, детска

площадка, поливна система, тоалетна с външно ВиК. Об.Поз. 3 „Парк „Бузлуджа” - реконструкция

на алейна мрежа и изграждане на поливна система”. В обхвата на позицията са видове работи по

реконструкция на алейна мрежа, в това число разваляне на настилка от бетонови плочи, демонтаж

на  съществуващи бордюри; настилка  от вивропресовани  павета, поливна система и др. Об.Поз. 4

„Благоустрояване  на  междублоковото  пространство  в  кв.  Бузлуджа,  кв.353-І,  кв.  636-І,  кв.637-

V,VІ,VІІ” В обхвата на позицията са видове работи по разваляне на бетонова настилка с дебелина 15

см.,  натоварване  и  превоз  на  10 км.;  разваляне  на  тротоарна  настилка  от  бетонови  плочи,  вкл.

сортиране  на  плочите;  настилка  от  вибропресовани  павета,  работи  по  поливна  система  и  др.

Об.Поз. 5 „Изграждане на баскетболно игрище и площадка за скейтборд на ул. „Илия Янулов”. В

обхвата  на  позицията  са  видове  работи  по  вертикална  планировка,  алейна  мрежа,  площадка  за

скейтборд, игрище.

Номер на договора: 5 от 31.03.2015 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ІII.2)

Изпълнител по договора

ДЕКОСТРОЙ”  ООД  ЕИК:  130263798,  град  София,  ж.к.  Банишора,  улица:  „Охрид”  №20-24,

пощенски код:1233, Република България, Република България 1233, София, Тел.: 0700 1119, E-mail:

office@decostroy.com, Факс: 0700 1119

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.4)

Предмет на договора

Обособена  позиция  №:3  /  Заглавие:„СМР  на  допълнителни  обекти  във  връзка  с  проект:  „Град

Велико  Търново  –  зелена  и  достъпна  балканска  столица  на  културния  туризъм”,  по  обособени

позиции.  Обособена  позиция  №  3  „Парк  „Бузлуджа”  -  реконструкция  на  алейна  мрежа  и

изграждане на поливна система”.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Срок в дни

70

Стойност посочена в договора

393274.88 BGN без ДДС
ІII.7)

Договорът е финансиран с европейски средства

Финансирането е 95% от стойността на договора.
III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване/прекратяване

03.12.2015 г. 
ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

НЕ
ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок

ДА
ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обемІV.5)
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РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

ДА

Информация за изплатената сума по договора

393273.7 BGN без ДДС
ІV.6)

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

НЕ
ІV.7)

Съгласно  договора  за  обществена  поръчка,  срока  за  изпълнение  е  2,33 месеца  или  69,9 дни  при

взети предвид константа брой дни в месеца 30. Поради това в ІІІ.6 в настоящата от информация са

посочени 70 дни. Този документ е създаден в рамките на проект „Град Велико Търново- зелена и

достъпна балканска столица на културния туризъм”, който се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз

чрез  Европейския  фонд  за  регионално  развитие.  Цялата  отговорност  за  съдържанието  на

публикацията  се  носи  от Община  Велико  Търново  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се

счита, че  този  документ отразява  официалното становище  на  Европейския съюз и  Управляващия

орган.

07.12.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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