
Партида: 04154 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 04154 
П оделение:_________
Изходящ н о м ер :____________________________________ от д а т а _________
Коментар на възложителя:

А О П

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53 Публичен
П Секторен____________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Сдружение Женски футболен клуб - Болярки 104672174
Пощенски адрес:
ул. „Христо Ботев” № 74
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Йордан Грозданов 0888 214050
Електронна поща: Факс:
grozdanovl3@dbv.bg 062 619231
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.veli ko-turnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/626/
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

Регионален или местен орган П Д руг тип:
|Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)53 Обществени услуги [~]Настаняване/жилищно строителство и места

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

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□  Производство, пренос и разпределение на газ [ [Железопътни услуги

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

тролейбусни или автобусни услуги
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□ Д о б и в  на газ или нефт | (Пристанищнидейности1 | Проучване и добив на въглища или други | |Летищни дейности
твърди горива

□  Вода 1 [Друга дейност:
| Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА___________________________________________
II. i) Обект на поръчката
^ С трои телство________ П Д оставки____________П У сл уги ___________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: РД 1 от 07/02/2013 дд/мм/гггг________________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
Q4i54-20i3-oooi(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Изграждане на тренировъчно игрище със стандартни размери на терена 
105/68 м. и изкуствено тревно покритие южната част на УПИ IV, кв.336, 
град Велико Търново, представляващ училищен двор на спортно училище СОУ 
„Г.С .Раковски, включващо следните видове работи: земни работи, подпорни 
стени, огради, поливна система, ел.захранване и осветителни уреди, 
изкуствен терен.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 1 от 17/05/2013 д д/мм/гггг

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

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ДЗЗД „СПОРТ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО", с 176497381
партньори ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА",
ЕИК 814211360 и „ПЛАНЕКС" ООД, ЕИК
813087785
Пощенски адрес:
ул. „Моско Москов" № 17
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Електронна поща:
п transport@abv.bg

Телефон:
0887 784648; 062 601681

Интернет адрес: (URL) Факс:
062 601681

Изпълнителят е МСП Да Ш Не □
Официално наименование:
ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА ХРИСТОВА"

Национален регистрационен номер:
814211360

Пощенски адрес:
ул. „Моско Москов" № 17, ет. 2, an.3
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Електронна поща:
п transport@abv.bg

Телефон:
0887 784648; 062 601681

Интернет адрес: (URL) Факс:
062 601681

Изпълнителят е МСП Да №  He L
Официално наименование:
„ПЛАНЕКС" ООД

Национален регистрационен номер:
813087785

Пощенски адрес:
р-н Приморски, ул."Димитър Икономов" № 21
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
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Варна BG331 9000 BG
Електронна поща: Телефон:
office@planex.bg 052 388660
Интернет адрес: (URL) Факс:
www. planex.bg 052 388670
Изпълнителят е МСП Да ^  Не □

Поръчката е възложена на обединение Да В  Не □

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

подизпълнителя на
подизпълнител
я (% от
договора)

1 „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, Изграждане на 14
ЕИК 201432883 подпорни стени,

стълби североизток и
стълби северозапад.

III.5) Предмет на договора
„Изграждане на тренировъчно игрище със стандартни размери на терена
105/68 м. и изкуствено тревно покритие южната част на УПИ IV, кв.336,
град Велико Търново, представляващ училищен двор на спортно училище СОУ
„Г.С .Раковски"
III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни 113 (°т сключване на договора)
или
началналата дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 1177119.23 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

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

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
I | договорът е изпълнен 
^ д о го в о р ъ т е предсрочно прекратен
| |договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
[ |договорът е унищожен_________________________________________________________________

IV.l) Дата на приключване:
03/10/2018 дд/мм/гггг___________________________________________________________________

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на 
Община Велико Търново за проект „Изграждане на футболен терен с 
изкуствена настилка в района на „Спортно училище - Велико Търново" в 
размер на 676 818.00 (шестстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин и 
осемнадесет и 00 ст.) лв. съгласно Постановление № 165/07.08.2018 г. на 
МС и предстоящо откриване на обществена поръчка по реда на ЗОП с 
възложител Кметът на Община Велико Търново.
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)____________

IV.з) Договорът е изменян Да К  Не □
Променено 
условие от 
договора

Преди промяната След промяната Правно основание 
за промяната

1 Частична Изграждане на Отпадане на СМР Чл. 43, ал.2,
замяна на тренировъчно - стълби т.1, б.”б" и "в"
дейности от игрище със северозапад от ЗОП (изм.
предмета на стандартни (позиции № 125- бр.38/18.05.2012
поръчката за размери на 133 от г. , в сила от
строителство терена 105/68 м. Заменителна 01.07.2012 г.,
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, което е в и изкуствено таблица и КСС по бр.82/26.10.2012
интерес на тревно покритие Допълнително г., доп.
възложителя южната част на споразумение) бр.15/15.02.2013
и не води до УПИ IV, кв.336, Отпадане г., в сила от
увеличаване град Велико изграждането на 01.01.2014 г.),
на Търново, електрическо и на сонование
стойността представляващ захранване и чл. 32 от
на договора училищен двор на осветителна договор от
и намаляване спортно училище система (позиции 17.05.2013 г.
на общата СОУ № 150-190 от
стойност на „Г.С .Раковски, с Заменителна
договора в видове и таблица и КСС по
интерес на количества Допълнително
възложителя работи съгласно споразумение);
поради количествени Намаляване обема
отпадане на сметки към на първоначално
дейности. договор от 

17.03.2013 г.
предвидените 
земни работи и
замяната им с 
други
допълнителни 
земни работи 
вследствие 
промяна на 
проектните коти 
(позиции № 5-9 
от Заменителна 
таблица и КСС по 
Допълнително 
споразумение)
Замяна на 
покритието от 
шамот на 
обходната алея 
на терена с 
трошенокаменна 
настилка 
(позиции № 10,
11 и 13 и №40-20 
от Заменителна 
таблица и КСС по 
Допълнително 
споразумение)

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да □  He Q
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 Ц  Не
Изпълнението е 18.52 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)__________

ГУ.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
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Стойност без ДДС: 218000.00 Валута: 
Разменен курс към BGN:

BGN

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

Да □  Не №

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на на стоя таиfa информдДия

Дата: 31/10/2018 дд/мм/гггр^® 9 ® ' \ /

VII: Възложител: /с7
VII. 1) Трите имена (nq
Йордан Гр<
VII.2) Длъжност:
Управляващ Сдружениеч̂ 1УВ^^|&^н \к/пуб -  Болярки"
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




