
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.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

А О  П

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073 
Поделение:_________
Изходящ н о м ер :____________________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:
Настоящото обявление за приключване на договор е във връзка с процедура 
с уникален номер в РОП 00073-2017-0052

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЦЗ Публичен
П Секторен

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Велико Търново 000133634

Пощенски адрес:
инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Динко Кечев, Русанка Александрова

Телефон:
062619 506; 062619 251

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
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/538
1.2 ) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

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

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

^ Р еги он ален  или местен орган [ Щруг т и п :________________
~~|Регионална или местна агенция/служба_________________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги

Г~| Отбрана
□ О бщ ествен  ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
I |Здравеопазване__________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

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

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

□ Д о б и в  на газ или нефт □ П ри стан и щ н и  дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □ Л ети щ н и  дейности

твърди горива____________________________________________________________

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

□  Социална закрила 
I I Отдих, култура и вероизповедание 
I I Образование
□ Д р у г а  дейност:_______________
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□  Вода □  Друга дей н ост:.
~~1 Пощенски услуги__________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА
II. l) Обект на поръчката
ЕЗ Строителство________ I |Доставки____________ Г~|Услуги___________________________________

II. 2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-101 от 13/11/2017 дд/мм/гггг_____________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-20i7-0Q52(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
„Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. Независимост, 
ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. 
Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. Георги Сава Раковски, пл. Самоводски 
пазар, гр.Велико Търново"; ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, ул. 10- 
ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев,ул. Александър 
Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. Тунел, ул. 
Шейново,ул. Силвестър Пенов, гр.Велико Търново", ул. Крайбрежна, ул. 
Йордан Инджето, ул. Христо Ив. Войводата,ул. Петър Богданов,ул. Киро 
Тулешков, ул. 8 - ма дружина, ул. Цани Гинчев,гр.Велико Търново",ул. 
Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски,ул. Възстаническа, ул. 
Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, ул. Кирил и 
Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико Търново" по 
обособени позиции. Обща прогнозна стойност: 4 665 550,30 лева без ДДС. 
За видовете работи в обхвата на поръчката е осигурено само частично 
финансиране в общ размер на 1 350 000 лева без ДДС, разпределено по 
позиции, както следва: за обособена позиция № 1-228 878,17 без ДДС; за 
обособена позиция № 2 - 347 372,28 без ДДС; за обособена позиция № 3 - 
220 091,56 без ДДС; за обособена позиция № 4 - 553 657,99 без ДДС. 
Проектът е инфраструктурен и предвижда да се направи основен ремонт на 
част от водопроводната мрежа гр. В.Търново с обща дължина 8 282м от 
полиетиленови тръби висока плътност /PEHD/ в съответствие със 
съвременните норми и стандарти. Поради характерните качества на 
тръбопроводите от полиетилен - липса на корозия и налепи, висока 
механична якост, по-висока пропускателна способност, бърз монтаж и 
други по този начин ще се намалят до минимум загубите на вода в мрежата 
и ще се осигури високо качество на водоснабдяването.С проекта е 
предвидено изпълнение на съответните дейности по възстановяване на 
разрушена канализация и отклонения, дъждоприемни решетки, шахти, 
гиризи, улеи и др. отвеждащи канализационни води, които са засегнати от 
ремонта на водопроводите. Позиция №1:„Основен ремонт на съществуваща 
водопроводна мрежа по ул. Независимост, ул. Стефан Стамболов, ул. Велчо 
Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Читалищна, ул. Михаил Кефалов, ул. 
Георги Сава Раковски, пл. Самоводски пазар, гр.Велико Търново"
Прогнозна стойност: 790 994,54 без ДДС Позиция №2:„Основен ремонт на 
съществуваща водопроводна мрежа по ул. Генерал Гурко, ул. Колю Фичето, 
ул. 10-ти февруари, ул. Пролет, ул. Митрополит Панарет Рашев,ул.
Александър Добринов, ул. Ефрем Попхристов, ул. Максим Райкович, ул. 
Тунел, ул. Шейново,ул. Силвестър Пенов, гр.Велико Търново” . Прогнозна 
стойност:! 200 505,81 без ДДС. Позиция №3:„Основен ремонт на 
съществуваща водопроводна мрежа по ул. Крайбрежна, ул. Йордан Инджето, 
ул. Христо Ив. Войводата,ул. Петър Богданов,ул. Киро Тулешков, ул. 8 - 
ма дружина, ул. Цани Гинчев,гр.Велико Търново". Прогнозна стойност:760 
628,32 без ДДС. Позиция №4:„Основен ремонт на съществуваща водопроводна 
мрежа по ул. Георги Мамарчев, ул. Поп Матей Преображенски,ул. 
Възстаническа, ул. Капитан Дядо Никола, ул. Драгоман, ул. Медникарска, 
ул. Кирил и Методий, ул. Поборническа, ул. П.Р. Славейков, гр.Велико 
Търново". Прогнозна стойност: 1 913 421,63 без ДДС
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РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: з от 18/12/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
^ п р оц едур а за възлагане на обществена поръчка 
□ р а м к о во  споразумение 
□ д и н ам и ч н а  система за доставки 
П  квалификационни система

III.з) Изпълнител по договора
Официално наименование:
СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД

Национален регистрационен номер:
104639368

Пощенски адрес:
град Велико Търново, бул. „България" № 23
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
globus lv0abv.bg

Телефон:
0626 52043

Интернет адрес: (URL) Факс:
0626 52043

Изпълнителят е МСИ Д а& ] H e U

Поръчката е възложена на обединение Да □  Не К
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  He KI

Официално наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Обособена позиция № 4 Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа 
по улици
III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни is o  (от сключване на договооа)
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1913393.36 
Разменен курс към BGN :

Валута: BGN

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
[^договорът е изпълнен 
□ д о го во р ъ т е предсрочно прекратен
□ д о го во р ъ т е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
П договорът е унищожен____________________________________

IV.l) Дата на приключване:
20/08/2019 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 Г~1 Не Qjjj
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора__________________

УНП: (I634a03d-c370-4300-b29d-600a624ae97e
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IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да 53  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 Да 53  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: 1704127.26 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да П  Не 53
неустойки
□  от изпълнителя Р азм ер:_________ В алута:_________
П  от възложителя Разм ер:_________ В алута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИ ТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Датата 20.08.2019 г., посочена в раздел IV.1) от настоящото обявление 
за приключане на договор за обществена поръчка е дата на последно 
плащане към изпълнителя.
VI: ДАТА на изпращане на настояща нформация

Дата: 12/09/2019 дд/мм/гггг 

VII: Възложител:_______

VII.1) Трите имена (подписШД^’
инж. Даниел ГМйМо*.
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Т
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