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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

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/300/.

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

Договаряне без обявление по реда на ЗОП
ІI.1)

Обект на поръчкатаII.2)

Услуги

Процедурата е открита с решение

№: 24-23 от 14.04.2014 г. 
ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00073-2014-0016
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Услуга  по  извършване  на  авторски  надзор  при  изпълнение  на  СМР  на  обекти  по  проект  „Град

Велико  Търново-  зелена  и  достъпна  балканска  столица  на  културния  туризъм”  по  Оперативна

програма  „Регионално  развитие”  2007-2013г.,  във  връзка  с  договор  за  безвъзмездна  финансова

помощ  №  BG161PO001/1.4-09/2012/014.  Обособена  позиция  1-ва:  Услуга  по  извършване  на

авторски  надзор  по  проект  „Град  Велико  Търново-  зелена  и  достъпна  балканска  столица  на

културния  туризъм”  по  Оперативна  програма  „Регионално  развитие”  2007-2013г.,  във  връзка  с

договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  №  BG161PO001/1.4-09/2012/014.  при  изпълнение  на

СМР по позиции: Об.Поз. 1 „Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света

гора” на територията на град Велико Търново”. Об.Поз. 5„Довършване на тротоарна настилка около

парк „Майка България” „Парк „Марно поле” - реконструкция на детска площадка и алейна мрежа.

Изграждане  на  ограда  и  поливна  система”  Об.Поз.  6„Парк  „Руски”  -  изграждане  на  улично

осветление,  поливна  система  и  ограда”  „Парк  „Акация”  -  изграждане  на  поливна  система”.

„Довършителни  работи  по  благоустрояване  на  кв.  231  (изграждане  на  ограда  на  съществуваща

спортна площадка)”. Обособена позиция 2-ра: Услуга по извършване на авторски надзор по проект

ІI.6)
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

„Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Оперативна

програма  „Регионално  развитие”  2007-2013г.,  във  връзка  с  договор  за  безвъзмездна  финансова

помощ  №  BG161PO001/1.4-09/2012/014.  при  изпълнение  на  СМР  по  позиции:  Об.Поз.  2

„Изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I)”. Об.Поз.

3„Изграждане  на  Спортна  площадка  в  кв.  Чолаковци”.  Об.Поз.  4„Изграждане  на  парк  и  детска

площадка  в кв.  Зона  В”.  Обособена  позиция  3-та: Услуга  по  извършване  на  авторски  надзор  по

проект „Град  Велико  Търново-  зелена  и  достъпна  балканска  столица  на  културния  туризъм”  по

Оперативна  програма  „Регионално  развитие”  2007-2013г.,  във  връзка  с  договор  за  безвъзмездна

финансова  помощ  №  BG161PO001/1.4-09/2012/014.  при  изпълнение  на  СМР  на  допълнителни

обекти по обособени позиции. Работите се възлагат само при подсигурено финансиране. Об.Поз. 1

„Благоустрояване  на  парково  пространство  на  ДКС  „Васил  Левски”  Об.Поз.  2  „Парк  „Никола

Габровски” -реконструкция на детска площадка, изграждане ограда и поливна система, ремонт на

съществуваща  тоалетна  с  външно  ВиК”.  Об.Поз.  3„Парк  „Бузлуджа” -  реконструкция  на  алейна

мрежа  и  изграждане  на  поливна  система”.  Об.Поз.  4„Благоустрояване  на  междублоковото

пространство  в  кв.  Бузлуджа,  кв.353-І,  кв.  636-І,  кв.637-V,VІ,VІІ”.  Об.Поз.  5„Изграждане  на

баскетболно  игрище  и  площадка  за  скейтборд  на  ул.  „Илия  Янулов”  Описание  на  обекта  на

обществената поръчка: Надзора се осъществява за съответствието на работите по обекта, съгласно

одобрен инвестиционен работен проект. Заверяване  на  екзекутивната  документация, в това число

чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи.

Номер на договора: 1 от 15.09.2014 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка
ІII.2)

Изпълнител по договора

ДИЛА 1 ООД ЕИК: 200442789, област София (столица), община Столична, гр. София 1700, район

Студентски  Акад. Йордан Трифонов, № 11, вх. А, ет. 5, ап. 17, Република България 1700, София,

Тел.: 0878 301278, E-mail: dila1@abv.bg

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ
ІII.4)

Предмет на договора

Обособена  позиция  1-ва:  Услуга  по  извършване  на  авторски  надзор  по  проект  „Град  Велико

Търново-  зелена  и  достъпна  балканска  столица  на  културния  туризъм” по  Оперативна  програма

„Регионално  развитие”  2007-2013г.,  във  връзка  с  договор  за  безвъзмездна  финансова  помощ  №

BG161PO001/1.4-09/2012/014. при изпълнение на СМР по позиции:1 до 5

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Крайна дата

26.11.2015 г. 

Стойност посочена в договора

24970 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/прекратяванеІV.1)
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РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

26.11.2015 г. 

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

24850 BGN без ДДС
ІV.6)

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

НЕ
ІV.7)

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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