
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.ba, аор@аор.Ьд 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
П оделение:________
Изходящ н ом ер :____________________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление за приключване на договор за обществена поръчка е 
във връзка с процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0047

А ОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
П Секторен

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, Надя Петрова, Русанка 062 619506;062 619228; 062
Александрова 619231
Електронна поща: Факс:
тор vt0abv.bg 062619 231
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/52 4.
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

□  Национална агенция/служба

^ Р еги он ален  или местен орган 
~|Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

ЕЗ Обществени услуги

□  Отбрана
□ О бщ ествен  ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
□[Здравеопазване__________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

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

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

П Д оби в на газ или нефт______________________ | |Пристанищни дейности_________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□ С о ц и ал н а закрила 
П О тди х, култура и вероизповедание 
□ О бр азован и е
□ Д р у г а  дейност:_______________

П П убличноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  ти п :_______________
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□  Проучване и добив на въглища или други □ Л ети щ н и  дейности 
твърди горива

□  Вода □ Д р у г а  дейност:________________
□  Пощенски услуги_____________________________________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА__________________________________________________
И л) Обект на поръчката
1X 1 Строителство________ | |Доставки___________ П У сл уги ___________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-85 от 08/09/2017 дд/мм/гггг____________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
0 Q0 7 3 -2 0 i7 -0 0 4 7 (nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Проектът предвижда - Реконструкция на тротоари,площадки,стъпала,подходи 
към сгради и зелени площи в кв."Чолаковци",изграждане на допълнителни 
121 бр. нови парко-места. Направа на тротоарна настилка с бетонови 
павета - 7394,54 m 2, полагане на 647 бр. тектилни плочи (30/30/5), нови 
улични бордюри - 1900 мл,възстановяване асфалтова настилка - 1571,14 
m 2, основа от трошен камък - 1812,64 m 3, асфалтова настилка - 1210 m 2, 
направа на метални парепети-246,02м и указателни табели - 14 бр.,пейки- 
72 бр., кошчета за отпадъци - 5 бр., беседки - 5 бр., циментова замазка 
и ударо поглъщаща каучукова настилка за детски площадки - 161,62м2, 
както и съоръжения за детска площадка - 1бр.Засаждане на иглолистни 
дървета-15бр.,широколистни дървета-67бр., декоративни храсти - 1376 
бр.,храсти за жив плет - 4060 бр.,перенни цветя - 692 бр. и затревяване
- 9,бдка.Предвижда се поставянето на 27бр. нови паркови осветителни 
тела. Проектът обхваща и изграждане, обновяване и рехабилитация на 
пешеходна алея с дължина около бООм между кв."Чолаковци" и
кв."Бузлуджа", обезопасяване с парапети на стръмните участъци, 
обновяване на двете площадки за отдих с чешми, възстановяване на 
подпорните зидове в западния край на алеята откъм кв."Чолаковци”. 
Предвижда се: бетон за основи за подпорна стена - 58мЗ, подложен бетон
- 8мЗ, армировка В500 /В235 / - 15568 кг,декоративна стена от бетонни 
тела за цветарници - 136 бр., настилка с бетонови и тактилни плочи - 1 
648 m 2, армирана бетонова настилка С20/25 - 182 m 3, бетонов 
отводнителен улей - 90 бр., парапет от стоманени и дървени елементи - 
604 мл, дървени пейки - 6 бр., кръгла маса от мозаечен бетон - 1 бр. и 
столчета от мозаечен бетон - 4 бр., указателни табели - 3 бр., нови 32 
бр. осветителни тела от парков тип и др. работи.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III. 1) Номер на договора: 1 от 11/12/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
XI процедура за възлагане на обществена поръчка
□  рамково споразумение 
□ д и н ам и ч н а система за доставки
□  квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН ЕООД

Национален регистрационен номер:
121625981

Пощенски адрес:
област София (столица), община Столична, гр. София 1421, 
ул. Лозенска планина №17-19

район Лозенец,

Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1421

Държава:
BG

Електронна поща:
valentin.milushev@pmg-holding.com

Телефон:
0298 08822

Интернет адрес: (URL) Факс:
0298 62236
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Изпълнителят е МСП Да He U
Поръчката е възложена на обединение Да □  He SI
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не Н

Официално наименование Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
автентична градска среда на град Велико Търново"

съхранена

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни 2 4 Я (от сключване на договора) 
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1577564.93 Валута: 
Разменен курс към BGN:

BGN

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

Да ^  Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЕкЗдоговорът е изпълнен 
I |договорът е предсрочно прекратен
I |договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
| |договорът е унищожен_________________________________________________________

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

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

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

ГУ.З) Договорът е изменян Да □  Не ^
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната

 договора_____________________________________________________________

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да К  He 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)_______________________________________________

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ЦЗ He I I
Изпълнението е _________ %  от предмета на договора (при частично изпълнение).
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: 1476674.64 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:
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IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да П  He KI 
неустойки
Q  от изпълнителя Р азм ер:________ В алута:_________
I I от възложителя Разм ер:_________ В алута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Този документ е създаден в р 
„Привлекателна и съхранена а 
Търново", който се осъществя 
програма „Региони в растеж" 
съюз чрез Европейския фонд з 
за съдържанието на публикаци 
никакви обстоятелства не мож 
официалното становище на Евр 
2014-2020 г."

амките на проект BG16RFOP001-1.009-0004 
втентична градска среда на град Велико 
ва с финансовата подкрепа на Оперативна 
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 
а регионално развитие. Цялата отговорност 
дта се носи от Община Велико Търново и при 
з'да се счита, че този документ отразява 
зпейския^съюз и Управляващия орган на ОПРР

VI: ДАТА на изпращане на настоящ ата информация

Дата: 25/07/2019 дд/мм/гггг \ /
VII: Възложител:

VII.l) Трите имена (подпис): х V I
инж. Даниел ,_______ s Пано^Д

VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търнов»

7
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