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А О  П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: Dk@aop.ba , аор@аор.Ьа 

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: ________
Изходящ номер:__________________________________ от дата________
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е 
във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален 
номер в РОП: 00073-2017-0060

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
ПСекторен___________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Надя Петрова 062619 22-8
Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg 062619 231
Интернет адрес/и
Основен адрес (иКЬ):
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/547
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

^Регионален или местен орган П Д руг тип:
□  Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

^Общ ествени услуги □  Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

□  Отбрана □Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □ О тди х, култура и вероизповедание
□  Околна среда □Образование
□  Икономически и финансови дейности □ Д р уга  дейност:
□  Здравеопазване

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ □Ж елезопътни услуги 
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия П  Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги 

П Добив на газ или нефт____________________ П  Пристанищни дейности________
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□  Проучване и добив на въглища или други □Л етищ ни дейности 
твърди горива

□  Вода □  Друга дейност:_______________
~|Пощенски услуги_________________________________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА________________________________ __________________
11.1) Обект на поръчката
п  Строителство_________ Доставки___________ ПУслуги__________________________ ______

11.2) Процедурата е открита с решение
N0: РД 24-111 от 12/12/2017 дд/мм/гггг_________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
ооо73-2017-оо6о(ппппп-уууу-хххх)_____________________________________________________

П.4) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на 
хранителни продукти за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх 
Евтимий" гр. Велико Търново по следните артикули: месо, месни продукти, 
млечни произведения, яйца; плодове, зеленчуци, консервирани храни, 
варива, подправки; хляб и хлебни изделия; десерти; безалкохолни 
напитки; консерви орехови ядки.Прогнозни количества на месец: - Пилешки 
гърди - замразени- 90 0 кг; пилешка пържола замръзена - 160 кг; 
наденица сурова /карначе/ утвърден стандарт, Стара планина - 120 кг; 
прясно мляко-кутия 21 - 295 л.; - риба филе скумрия- замразена - 520 
кг; салам телешки Утвърден стандарт Стара планина - 15 кг; свински бут 
охладен - 120 кг; сирене краве БДС - 25 кг; свинско кюфте 0,060 кг - 
замразено Утвърден стандарт Стара планина - 4 30 бр.; свинско шишче - 
охладено - 300 кг; топено сирене 17,5 г. - 38 броя кутии; яйца размер 
„М" - 2060 бр.; банани - 480 кг; грозде -210кг; и др. съгласно 
техническа спецификация.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Ш.1) Номер на договора: 1 от 27/02/2018 дц/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка 

□рам ково споразумение 
□динамична система за доставки 
□квалификационна система

Ш.З) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Орел - Христо Иванов Денев ЕООД

Национален регистрационен номер:
200772107

Пощенски адрес:
гр. Велико Търново 5000, ул. Камен Зидаров , №5, ет. 2, ап. 4
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG412

Пощенски код:
5000

Държава:
ВС

Електронна поща:
оге1уб@таИ .Ьд

Телефон:
0878 608528

Интернет адрес: (ШИ.) Факс:
062 601939

Изпълнителят е МСИ Да £3 Не и
Поръчката е възложена на обединение Да □  Не Н
Ш.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не Н

Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие
подизпълнителя на

подизпълнител 
я (% от 
договора)

Ш.5) Предмет на договора
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия
стол в ОУ „Св. Патриарх Евтиний", гр. Велико Търново
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III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни 
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата 27/02/2020 дд/мм/гггг

(от сключване на договора)

Ш.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 470001.98 
Разменен курс към ВСТ4:

Валута: ВСЫ

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.

Да □  Не К

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
БЗдоговорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
Цдоговорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
Пдоговорът е унищожен______________________________________________________

IV. 1) Дата на приключване:
27/02/2020 дд/мм/гггг_______________________________________________________

IV. 2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)__________

1У.з) Договорът е изменян Да □  Не ^
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната

____ договора_________________________________________________________

П .̂4) Договорът е изпълнен в срок Да Ю Не I I
Договорът е изпълнен със забава о т ________ месец(а) и л и _________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)____________________________________________

П^5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ЕЗ Не □
Изпълнението е ________ %  от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)______________________________

IV7.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 530156.80 Валута: ВСИ
Разменен курс към ВО№

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да □  Не ЦЗ 
неустойки

I I от изпълнителя Размер:________ Валута:________
I I от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата ]
Дата: 29/05/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подпис):
инж. Даниел Панов
УП.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново ^
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