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Партида: 00073 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bQ, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

А О П 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 
00073-2016-0033 
Изпълнителят по обществената поръчка е физическо лице - Диана 
Димитрова с ЕГН 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ЕЗ Публичен 
•Секторен 
I. i ) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: 
Велико Търново 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5000 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Надя Петрова, Милена Курдова 

Телефон: 
062 619228; 062 619229 

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
062 619231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/4 39/ 
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 

ЕЗ Регионален или местен орган • Друг тип: 
• Регионална или местна агенция/служба 
1.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 
ЕЗ Обществени услуги 

• О т б р а н а 
• Обществен ред и сигурност 
| |Околна среда 
[~~1 Икономически и финансови дейности 
•Здравеопазване 
1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 

• Производство, пренос и разпределение на газ •Железопътни услуги 
и топлинна енергия 

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

ПДобив на газ или нефт |~|Пристанищни дейности 

I | Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

• Социална закрила 
I | Отдих, култура и вероизповедание 
• Образование 
• Д р у г а дейност: 
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• Проучване и добив на въглища или други • Л е т и щ н и дейности 
твърди горива 

• Вода • Д р у г а дейност: 
• Пощенски услуги 

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА 
11.1) Обект на поръчката 
•Строителство [""[Доставки ЕЗ Услуги 
11.2) Процедурата е открита с решение 
No: РД 24-52 от 10/09/2016 дд/мм/гггг 
11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
00073-20i6-0Q33(nnnnn-yyyy-xxxx) 
11.4) Описание на предмета на поръчката 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД". В 
рамките на проекта ще се предоставят следните услуги за ранно детско 
развитие: 
Ранна интервенция на уврежданията; 
Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 
Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и 
настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно 
консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и 
родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел 
посещаване на детска градина; 
Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 
превенция на заболяванията; 
Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 
готовност на децата за равен старт в училище; 
Семеен център за деца от 0-3 години. 
Посочените услуги, ще се предоставят в създадения по Проект „Инвестиция 
в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и 
семействата в Община В. Търново", Общностен център за деца и семейства 
в гр. В. Търново, бул. „България" №2 4. 

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
III.i) Номер на договора: 8 от 08/11/2016 дц/мм/гггг 
III.2) Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 
• рамково споразумение 
•динамична система за доставки 
[•квалификационна система 

III.3) Изпълнител по договора 
Официално наименование: 
Диана Димитрова 

Национален регистрационен номер: 
000000000 

Пощенски адрес: 
ул. 
Град: 
Велико Търново 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5000 

Държава: 
BG 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) 
www.аааа.ааа 

Факс: 

Изпълнителят е МСП Да U Не 
Поръчката е възложена на обединение Да • Не Н 
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да • Не К 

Официално наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя 

Дял на участие 
на 
подизпълнител 
я ( % о т 
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договора) 

III.5) Предмет на договора 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
по обособени позиции". Позиция №4: Акушерка към Услуга №3: Формиране и 
развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа. 
III.6) Срок на изпълнение 
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг 

(от сключване на договора) 

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 52 00 
Разменен курс към BGN: 

Валута: BGN 

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

Да Ю Не • 

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
^договорът е изпълнен 
•договорът е предсрочно прекратен 
•договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 

IV.l) Дата на приключване: 
01/04/2019 дд/мм/гггг 
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) 
IV.3) Договорът е изменян Да Н Не • 

Променено Преди промяната След промяната Правно основание 
условие от за промяната 
договора 

1 Чл. 2 и Чл. Чл. 2 . Чл. 2 . На основание чл. 
3, ал. 1 от Максималният Разпоредбите на 20а от ЗЗД, чл. 
договора. срок за чл. 2 от 184, ал. 1 от 

изпълнение на договора се ЗОП и чл. 116, 
поръчката, изменя, като ал. 1, т. 6 от 
предмет на този срокът за ЗОП (в сила до 
договор е 24 изпълнение на 01.03.2019 г.). 
месеца, считано услугите се 
от датата на удължава до 
сключването му, сключване на 
но не по-късно договор с 
от срока за изпълнител след 
изпълнение на провеждане на 
проекта, който нова процедура 
се определя на за възлагане на 
27 месеца, обществена 
считано от поръчка, за 
датата на което ще бъде 
подписване на уведомен 
ДБФП - изпълнителя. 
01.08.2016 г. Чл. 3, ал. 1. 
Чл. 3, ал. 1. Разпоредбите на 
Възложителят се чл. 3, ал. 1 от 
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задължава да 
изплаща 
ежемесечно 
стойността на 
услугата, 
определена 
съгласно 
предложеното 
почасово 
възнаграждение 
размер на 6,50 
лв. без ДДС и 
броя 
действително 
отработени 
часове. 

договора се 
изменя, като 
Възложителят се 
задължава да 
изплаща 
ежемесечно 
стойността на 
услугата, 
определена 
съгласно 
предложеното 
почасово 
възнаграждение в 
размер на 6,50 
лв. без ДДС и 
броя 
действително 
отработени 
часове, като 
стойността на 
изменението е до 
10 на сто от 
стойността на 
договора, а 
именно сумата до 
520,00 лв. без 
ДДС. 

IV.4) Договорът е изпълнен в срок 
Договорът е изпълнен със забава от 
изпълнение на договора 
Причини за забавата (когато е приложимо): 

. месец(а) или 
Да ^ Не • 

дни от крайния срок на 

(Кратко описание на причините за забавата) 
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 

Д а й Н е П 

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение) 
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 85 6.04 Валута: 
Разменен курс към BGN: 

BGN 

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени 
неустойки 
Q от изпълнителя Размер: Валута: 
| | от възложителя Размер: Валута: 
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за неустойките) 

Да • Н е ^ 
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 
Обществената поръчка е във връзка с Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
обособени позиции" л 
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация 

Дата: 22/04/2019 дд/мм/гпт 
VII: Възложител: 
VII.l) Трите имена (подпис): 
Инж. Даниел Панов 
VII. 2) Длъжност: 

"L _ .. . ' • ; 
Кмет на Община Велико Тъ^ковиу / . \ — \ 

- }'•! м' 

\ ^A-'y'f/ \ ^ ^v- • 

УНП 226ded2d-327e-4cf3-a2bl -cf34484515Ь2 5 

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




