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АОП
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.bg 

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:
00073-2018-0039

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
XI Публичен

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България №2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 . BG

Лице за контакт:
Милена Курдова

Телефон:
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/618/
I.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

1X1 Регионален или местен орган □Друг тип:
□ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
^Обществени услуги □Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура
□ Отбрана □Социална закрила
□ Обществен ред и сигурност | | Отдих, култура и вероизповедание
□ Околна среда □Образование
□ Икономически и финансови дейности □Друга дейност:
П Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
П Производство, пренос и разпределение на газ □Железопътни услуги

и топлинна енергия
□ Електрическа енергия □ Градски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги 
□Добив на газ или нефт | | Пристанищни дейности
□ Проучване и добив на въглища или други □ Летищни дейности

твърди горива
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РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА

□ Вода □Друга дейност:
□ Пощенски услуги

II. 1) Обект на поръчката
| | Строителство□Доставки^Услуги 

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 24-101 от 02/10/2018 дд/мм/гггг________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
00073-20i8-0039(nnnnn-yyyy-xxxx)_____________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени дейности по 
предоставяне на услуги по застраховане на сгради и материални активи за 
нуждите на Община Велико Търново, подробно описани в списък към 
Техническата спецификация. Застраховането на сгради включва 
застрахователно покритие най-малко на следните рискове: пожар (вкл. 
последиците от гасенето на пожара) - основно покритие, включително 
умишлено предизвикан пожар, гръм/мълния, имплозия, експлозия, буря, 
ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, земетресение, свличане или 
срутване на земни пластове, увреждане от действието на подпочвени води, 
паднали дървета и клони вследствие на природни бедствия, натрупване на 
сняг и лед, авария на водопроводи, канализационни и паропроводни 
инсталации, необходими разноски (извършените разходи за почистване и 
ограничаване на размера на щетите в резултат на настъпило покрито по 
тази застраховка събитие).

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
III.1) Номер на договора: 1 от 21/02/2019 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
1X1 процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рамково споразумение
□динамична система за доставки 
□квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Застрахователно акционерно дружество 
Армеец АД

Национален регистрационен номер:
121076907

Пощенски адрес:
район Средец, ул. Стефан Караджа №2
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1000 BG

Електронна поща: 
gstoyanovaSarmeec.bg

Телефон:
02 8119122; 02 811123

Интернет адрес: (URL) 
http://агтеес.Ьд/

Факс:
02 8119103; 02 9119120

Изпълнителят е МСП Да | 1 Не 1X1

Поръчката е възложена на обединение Да □ Не

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □ He S
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие

подизпълнителя на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на 
Община Велико Търново, по заявка.
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни (от сключване на договора)
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ИЛИ

начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 192453.53
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

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

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Пдоговорът е унищожен

1X1 договорът е изпълнен
I |договорът е предсрочно прекратен
Пдоговорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

IV. 1) Дата на приключване:
05/03/2021 дд/мм/гггг

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

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуел авят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да й Не □
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора

1 Страните се В изпълнение на Допълнително На основание чл.
споразумяха чл. 2 от споразумение от 20а от ЗЗД, чл.
да допълнят сключения 13.05.2019 г. с 184, ал. 1 от
сключения договор, цел реализиране ЗОП и чл. 116,
между тях Възложителят на опцията в ал. 1, т. 1 от
договор. разполага с зависимост от ЗОП, във връзка

опция, в възникване на с актуализиране
зависимост от нужда за на Списъка на
възникването на застраховане на сградите за
необходимост, в сгради при извършване на
срока на условията и по застрахователни
действие на реда, разписани услуги за
Договора да в Техническата нуждите на
допълни обектите спецификация - Център за
на Приложение 1 за социални услуги
застрахователнит увеличаване на и необходимостта
е услуги, при обема на от добавяне на
условията и по договора с нови обекти към
реда, разписани допълване на приложения към
в Техническата обектите - договора списък,
спецификация - сгради на » съгласно чл. 2
Приложение №1. застрахователнат от сключения
В изпълнение на а услуга, водещи договор, и
чл. 8, ал. 5 от се в баланса на предвид това, че
сключения „Център за промените са
договор - социални услуги" предвидени в
максимално към Община документацията
допустимия Велико Търново и за обществената
размер на всички увеличаване на поръчка и в
опции, възложени цената на договора “чрез
по чл. 2 от договора с 32,32 ясни, точни и
настоящия лв., като цената недвусмислени
договор е до 20% се определя клаузи,
(двадесет на съобразно включително
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сто) от общата застрахователнат клаузи за
стойност на а•сума на изменение на
застрахователнат съответното цената или
а премия на имущество и опции, обхватът
застрахованото предложеното в и естеството на
имущество в ценовото възможните
размер до 32 предложение на изменения или
075,59 (тридесет Изпълнителя опции, както и
и две хиляди и Тарифно число за условията, при
седемдесет и пет застраховане на които те могат
лв. и 59 ст.) сгради, съгласно да се използват
лева е 2% данък чл. 8, ал. 1 от и не води до
върху договора. промяна в
застрахователнат предмета на
а премии. поръчката.

2 Страните се В изпълнение на Допълнително На основание чл.
споразумяха чл. 2 от споразумение от 20а от ЗЗД, чл.
да допълнят сключения 07.06.2019 г. с 184, ал. 1 от
сключения договор, цел реализиране ЗОП и чл. 116,
между тях Възложителят на опцията в ал. 1, т. 1 от
договор. разполага с зависимост от ЗОП, във връзка

опция, в възникване на с актуализиране
зависимост от нужда за на Списъка на
възникването на застраховане на сградите за
необходимост, в сгради при извършване на
срока на условията и по застрахователни
действие на реда, разписани услуги за
Договора да в Техническата нуждите на
допълни обектите спецификация - Център за
на Приложение 1 за социални услуги
застрахователнит увеличаване на и необходимостта
е услуги, при обема на от добавяне на
условията и по договора с нови обекти към
реда, разписани допълване на приложения към
в Техническата обектите - договора списък,
спецификация - сгради на съгласно чл. 2
Приложение №1. застрахователнат от сключения
В изпълнение на а услуга, водещи договор, и
чл. 8, ал. 5 от се в' баланса на предвид това, че
сключения „Център за промените са
договор - социални услуги" предвидени в
максимално към Община документацията
допустимия Велико Търново и за обществената
размер на всички увеличаване на поръчка и в
опции, възложени цената на договора чрез
по чл. 2 от договора с 2 ясни, точни и
настоящия 633,21 лв., като недвусмислени
договор е до 20% цената се клаузи,
(двадесет на определя включително
сто) от общата съобразно клаузи за
стойност на застрахователнат изменение на
застрахователнат а сума на цената или
а премия на съответното опции, обхватът
застрахованото имущество и и естеството на
имущество в предложеното в възможните
размер до 32 ценовото изменения или
075,59 (тридесет предложение на опции, както и
и две хиляди и Изпълнителя условията, при
седемдесет и пет Тарифно число за които те могат
лв. и 59 ст.) застраховане на да се използват
лева е 2% данък сгради, съгласно и не води до
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V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

върху чл. 8, ал. 1 от промяна в
застрахователнат договора. предмета на
а премии. поръчката.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да й Не О
Договорът е изпълнен със забава от месеп(а) или 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 £3 Не □
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: 141009.71 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

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

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

(Кратко описание на причините за неустойките)

В посочената сума в раздел IV.6) 
договора (в цифри)" е включена и 
допълнителни споразумен^д^—^^.

„Информация за изплатената сума по 
стойността, изплатена по сключените

VI: ДАТА на изпращане на,

Дата: 11/03/2021 дд/мм/гггг/

VII: Възложител: '

VII. 1) Трите имена (подш
Инж. Даниел __________
VII.2) Длъжност:
Кмет на Община Велико Търи^во- V
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