
Партида 02711 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.Ьа

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________

Д е л о в о д н а  и н ф о р м а ц и я
Партида на възложителя: 02711 
Поделение: ТП при СИДП ДП Шумен 
Изходящ номер: 81 от дата 29/01/2018 
Коментар на възложителя:

А О П V
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен 
П Секторен____________________

I.i)  Н аименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:

ТП Държавно горско стопанство Цонево при 2016174120145
СИДП ДП Шумен
Пощенски адрес:
ул.Хр.Трендафилов №54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:

с .Цонево BG331 9261 BG
Лице за контакт: Телефон:

Тодор Динев-- домакин при ТП ДГС Цонево 0517 27232
Електронна поща: Факс:
dgs.conevo0dpshumen.bg 0517 27232
Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):
www.sidp.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://wp.me/p82oCV-cxi.
1.2) Вид на възлож ителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 55  Публичноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

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

□  Регионален или местен орган □ Д р у г  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: горско стопанство

П  Здравеопазване

I.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
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□ Д о б и в  на газ или нефт □  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други | (Летищни дейности

твърди горива
□  Вода | | Друга дейност:
□  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ Hi ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА__________________________________________________

II л) Обект на поръчката
I IСтроителство________ М Д оставки___________ | |Услуги___________________________________

II. а) Процедурата е открита е решение
No: 101 от 03/05/2017 д д / м м / т т _________________________________________________________

11.3) Уникален №  на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
027li-20i7-0077(nnnnn-yyyy-xxxx)_________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
"Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества 
строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за 
нуждите на ТП „ДГС Цонево" .през 2017 год." Техническа спецификация на 
стоките предмет на поръчката, по вид, количество и мярка: 1.. Гипс сатен
- торба 25 кг/бр, с количество от 4бр; 2.Датекс на варова основа - бака 
20 кг/бр, с количество от- 5бр 3.Грунд (бетон- контакт) - 4л , с 
количество -20л; 4.Лепило за шпакловка (Кнауф-М-75) или еквивалент - 30 
кг/бр, с количество- Збр; 5.Цимент , якост на натиск 42.5 R или 
еквивалент - торба 50 кг/бр , с количество -80бр; 6 .Гвоздеи 1.8-4 см ,
с количество -Юкг; 7,Гвоздеи 5-20 см, с количество -10 кг; 8 .Изолация
подова- з мм, с количество -ЮОкв.м. ; 9.Балатум -3 мм с подплата, с
количество -ЮОкв.м.; 10.минерална мазилка, с количество -400 кв.м. ; В 
случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез
посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство, следва да се има предвид, че
това е единствено с цел по-добро изразяване на необходимите на 
възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални качества. 
Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със 
същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. 
Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в 
спецификацията. В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с 
посочените от възложителя, то следва да изготви сравнителна таблица за 
съществените работни характеристики, функционалност и качество на 
предлаганите от него стоки, и тези посочени от възложителя, от която 
таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството на 
предлаганите от участника Посочените доставки по вид и количество са 
прогнозни и не обвързват Възложителя с поръчка след сключване на 
договор . Прогнозна обща стойност на поръчката в размер на 8000,00/осем 
хиляди/ лева без ДДС. За посочената сума се сключва договор, но 
Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.

РАЗДЕЛ III; УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.l) Номер на договора: 21 от 18/07/2017 дд/мм/гггг

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

III. 3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:

Ди Ес Хоум ООД 124134610
Пощенски адрес:
бул.Добруджа №4
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Добрич BG332 9300 BG
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Електронна поща:
dimov.m@abv.bg

Телефон:
0873 23235

Интернет адрес: (URL)
www.dshome.bg

Факс:
0873 23235

Изпълнителят е МСИ Да 53 Н е П
Поръчката е възложена на обединение Д а □  Не53
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не 53

Официално наименование Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител  
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества 
строителни материали за ремонт , съгласно техническа спецификация за 
нуждите на ТП „ДГС Цонево" през 2017 год
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни (от сключване на договора)

или
начална дата дд/мм / гггг 
крайна дата 31/12/2017 дд/мм/гггг

III .7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 8 0 00 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III .8) О бщ ествената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
ф инансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.

Да □  Не 53

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

53договорът е изпълнен 
Ц договорът е предсрочно прекратен
Ц договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
| |договорът е унищожен____________________________________

FV.i) Д ата на приклю чване:
31/12/2017 дд/мм/гггг_______

IV. 2) Причини за  прекратяване/унищ ож аване на договора (когато е приложимо)

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

ГУ.З) Д оговорът е изменян Да Щ Не 53
Променено Преди промяната След промяната П равно основание
условие от за  промяната
договора

IV.4) Д оговорът е изпълнен в срок Да £3 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) Д оговорът е изпълнен в пълен обем Да Q  Не 53
Изпълнението е 51.77 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
Съгласно клаузите на сключения договор, предвидените за извършване 
доставки са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им 
изпълнение след сключването му. Доставките се изпълняват по поръчки от
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на 
прогнозния финансов ресурс, който може да осигури за изпълнение на 
поръчката в случая в общ размер от 800Q лева без ДДС
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)__________________________________

IV.6) И нформация за  изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 4141.86 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:__________
Q  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)

VI: ДАТА на изпращ ане на настоящ ата информация
Дата:

VII: В Ч?,.
vii.i) чл.2 от ЗЗЛД
инж. -у \ *
VII. 2)
директор
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