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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: Dk@aop.ba, аор@аор.Ьа
интернет адрес: http://www.aoD.ba

АОП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
П оделени е:_________
Изходящ н о м ер :____________________________________ от д а т а _________
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: 00073-2017-0021

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^ П убли чен
П С ек тор ен _____________________________________________________________________________

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:

инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

062619 506; 062619 231

Електронна поща:

Факс:

тор vt@abv.bg

062619 231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.veliko-tarnovo.b g .
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/4 7 6
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
^ М и н и ст ер ств о или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
□ Национална агенция/служба
[>£|Регионален или местен орган
~ 1 Регионална или местна агенция/служба

□ Публичноправна организация

□ Европейска институция/агенция или
меж дународна организация
□ Д р у г т и п :_______________

1.3 ) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ Обществени услуги
□
□
□
□
□

Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване__________________

□ Настаняване/жилищ но строителство и места
за отдих и култура
П С о ц и ал н а закрила
I IОтдих, култура и вероизповедание
I IОбразование
□ Д р у г а д ей н о ст:_______________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия
□ Електрическа енергия

□ Ж ел е з о п ъ тн и услуги

I IГрадски ж елезопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
П Д о б и в на газ или нефт______________________ П Пристанищ ни дейности_________
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□ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
□ Вода
□ Пощенски услуги

| |Летищни дейности
□ Д р у г а дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА___________________________________________
II. 1) Обект на поръчката

| ~ 1 Строителство________ |

|Доставки_______________Услуги__________________________________

II.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-30 от 05/04/2017 д д/м м /гп т____________________________________________________

Н-З) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
Q 0073-20i7-002i(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

II.4) Описание на предмета на поръчката

За всяка една от обособените позиции: в изпълнение на възложената му
обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и
съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности за упражняване
на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните
работи по изготвения инвестиционен проект във всички отделни техни
части, във фаза „работен проект”, до издаване на "Разрешение за
ползване" респективно "Удостоверение за въвеждане в експлоатация".
Обектът на настоящата обществена поръчка за всяка позиция включва
изпълнение на следните дейности:Посещение на обекта (строежа) по време
на упражняване на авторския надзор;Съдействие на Възложителя - Община
Велико Търново при реализацията на проекта;Експертни дейности и
консултации;Изготвяне и заверка на екзекутивна документация;Участие в
приемателна/и комисия/и; Начин на изпълнение на поръчката - съгласно
условията, посочени в договора, в съответствие с изискванията на Закона
за устройство на територията и Наредба №3/2003 год. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството, както следва:Упражнява
авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно
одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2
от ЗУТ.;Присъства при съставяне и подписва протоколите и актовете
съобразно Наредба № 3 /31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството след покана от Възложителя;Контролира
изпълнението на всички строителни и монтажни работи в съответствие с
проектите, техническите правила, условия и изисквания;При покана от
страна на Възложителя, Изпълнителят участва в съвещания, свързани с
обекта; Консултира Възложителя професионално за необходимостта и
целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в
обсъждането и вземането на решения за тях; Решава своевременно
въпросите свързани с изпълнението на проектите по време на
строителството и се явява на обекта във време указано от Възложителя,
Консултанта, упражняващ строителен надзор или техническия ръководител
на обекта;Внася и отразява в процеса на строителството направените
изменения на проекта след одобряването им от Възложителя;Нарежда
отстраняването в определен срок на некачествено извършени работи и
допуснати отклонения от утвърдените проекти, вложени в строежа или
доставени некачествени и нестандартни материали, конструкции и
изделия;При наличието на признаци, доказващи, че конструктивните
елементи нямат изискващата се съгласно утвърдените проекти и стандарти
якост, нарежда на строителя да ги изпитва лабораторно;Спира
изпълнението на строителството или на отделни строително- монтажни
работи при неизпълнението на нареждания за установени нарушения и
отклонения от утвърдените проекти;Вписва в заповедната книга на обекта
състоянието на прегледаните работи и всички нареждания дадени от него
по изпълнение на строителството;Извършва проверки за спазване на
дадените от него разпореждания;Изпълнителят осигурява присъствие на
своите специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации
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след уведомяване от Възложителя или упълномощено от него
лице;Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ
строителен надзор спазването на условията за безопасност съгласно
проекта за организация на строителството, при извършване на определен
вид дейност;Проследява заедно със Строителя и Консултанта, упражняващ
строителен надзор спазване на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд и ВОД (временна организация на движението);Съгласува
екзекутивни чертежи, съгласно чл.175, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;Участва в
удостоверяването с акт годността на конструкцията преди започване на
довършителните работи;Предлага на Възложителя да не изплаща на
строителя некачествено извършени строителни и монтажни работи, когато
не са отстранени или поправени своевременно;други работи съгласно
поканата.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.l) Номер на договора: з от 28/11/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
^ п р о ц е д у р а за възлагане на общ ествена поръчка
^ р а м к о в о споразумение
Ц д и н а м и ч н а система за доставки
I |квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Оф ициално наименование:

Национален регистрационен номер:

НИКИФОРОВ СТУДИО ЕООД

201082372

Пощ енски адрес:

гр. София 1421, район Лозенец, ул. Милевска планина № 16
Град:

София

код NUTS:

BG411

Електронна поща:

ет. 3

Пощенски код:

Държава:

1421

BG

Телефон:

milanikiforovaOabv.bg

0899 191650

И нтернет адрес: (URL)

Факс:

0899 191650

М

Изпълнителят е МСИ

Да

П оръчката е възложена на обединение

Да □ Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование
Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

He U

Ш

Да □ Не К
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

III.5) Предмет на договора

Обособена позиция № 1.Упражняване на авторски надзор на дейности по
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична
градска среда на град Велико Търново” по обекти
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци:
или
начална дата
дд/мм/гггг
крайна дата 17/07/2019 дд/мм/гггг

или дни

(от сключване на логовопа)

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

24 692

Валута:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Ф инансирането е ш о % от стойността на договора.
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РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^ д о г о в о р ъ т е изпълнен
П д о го в о р ъ т е предсрочно прекратен
П д о го в о р ъ т е прекратен поради унищ ож ено рамково споразумение
~~1договорът е унищ ожен____________________________________

IV.l) Дата на приключване:
16/07/2019 дд/мм/ггтт________

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

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

ГУ.З) Договорът е изменян
Променено
Преди промяната
условие от
договора___________________

След промяната

Да I I Не 63
Правно основание
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ЕЗ Не П

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)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е _________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Да ЦЗ Не □

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

24 600

Валута:

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

BGN
Да ЦЦ Не 53

□ от изпълнителя Р азм ер :_________ В ал ута:_________
| | от възложителя Р азм ер :_________ В ал ута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)________________________

Дата 16.07.2019 г ., посочена в раздел IV.1 от настоящото обявление за
приключване на договор за обществена поръчка е дата на последно плащане
към изпълнителя.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0004
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико
Търново", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж" 2014-2020 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 на ОПРР
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2014-2020 г."____________

______

VI: ДАТА на изпращане на насто)иц{^га информация
Дата: 15/08/2019 дц/м м /гп т

VII: Възложител:___________
VII.l) Трите имена (подпис):

инж. Даниел

П^н^в4^'"' “

VII.2) Длъжност:

Кмет на Община Велико

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