
Партида: 00001 икономичьски у н и в ь н 1 ш и л ш т 1ВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия б)
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А О П

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

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

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________ ____________________ _____
Деловодна информация
Партида на възложителя: ooooi
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21- от дата 22/12/2020 
Коментар на възложителя:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: 
"Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 
2, находящи се в гр. Барна, ул. „Брегалница №65" по по Обособена 
позиция №5 „Общо отопление" с допълнителен CPV код 4533 1100 
"Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации"

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^[Публичен
П  Секторен__________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Национален регистрационен номер:
000083619

Пощенски адрес:
бул.Княз Борис I №7 7
Град:
ВАРНА

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9002

Държава:
BG

Лице за контакт:
ВЛАДИМИР НОВАКОВ ■

Телефон:
0359 0882164755

Електронна поща:
konkursi@ue~varna.bg

Факс:
0359 52643365

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http : //www . ue-varna ,'bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://ue-varna.bg/bg/p/844 9/profil-na-kupuvacha/profil- 
2 019-g/obshtestvena-porachka-vazlagana-chrez-protsedura-;

-na-kupuvacha-
3

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

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

^  Публичноправна организация

подразделения 
□  Национална агенция/служба

□Регионален или местен орган 
П  Регионална или местна агенция/служба

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□Д руг тип:

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

ПОбществени услуги

□Отбрана
[]]Обществен ред и сигурност 
ГЛОколна среда
□  Икономически и финансови дейности 
I | Здравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
^Образование 
□Лр\та дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ 
и топлинна енергия

□Железопътни услуги
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Партида: 00001 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

□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
□В ода □  Лр\та дейност:
П  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА______________________________________ _______ _
II. l) Обект на поръчката
^Строителство_______ □Доставки__________ ПУслуги______________________________

II. 2) Процедурата е открита с решение
No: РД-21-1200 от 13/09/2019 дд/мм/гггг______ _____________________________________

II. 3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
о ооо1-2019-00оз(ппппп-уууу-хххх)_________________________________________________

II.4) Описание на предмета на поръчката
Строителство с предмет: „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи 
се в гр. Варна, ул. "Брегалница" №65" /код, съгласно Общия 
терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/", съгласно техническата 
спецификация, включваща строително-монтажни работи, ВиК работи, 
пожароизвестяване, подмяна на асансьори и общо отопление по реда на 
чл.151 от ЗУТ.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III. 1) Номер на договора: 75 от 11/12/2019 дд/мм/гггг

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

Ш.З) Изпълнител по договора
Официално наименование:
„ПОЛИ ЙОРД" ЕООД

Национален регистрационен номер:
103951317

Пощенски адрес:
ул.Дебър №58, офис 8
Град:
ВАРНА

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9009

Държава:
BG

Електронна поща:
office@polyyord.bg

Телефон:
0359 52605304

Интернет адрес: (URL)
https://polyyord.bg/

Факс:
035952 605304

Д а ^  Н еЦИзпълнителят е МСП

Поръчката е възложена на обединение Д аП  Н е й
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Д а Р  Н е й

Официално наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (% от
договора)____

III. 5) Предмет на договора
„Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 
2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65 /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 4545 3100/ по Обособена позиция №5 „Общо 
отопление" с допълнителен CPV код 4 5 33 1100 "Строителни и монтажни 
работи на отоплителни тръбопроводни инсталации".
III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 
или

или дни (от сключване на договора)
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Партида: 00001 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

начална дата 23/03/2020 дд/мм/гггг 
крайна дата 16/12/2020 дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри);
Стойност без ДДС: 492882 . 51 
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.

Д а П Н е К !

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЕЙЗдоговорът е изпълнен 
| [договорът е предсрочно прекратен
| | договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
[~~1 Договорът е унищожен_____ __________________________

IV.i) Дата на приключване:
16/12/2020 дд/мм/гггг______

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

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

IV. 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 G3  He I I
Договорът е изпълнен със забава о т________месец(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 [Щ Не ЕЙИ
Изпълнението е 99.84 % 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: 4 92075.21 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV. 7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да □  Не К1 
неустойки
□  от изпълнителя Размер:________Валута:________
| | от възложителя Размер:________Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

УНП; 3 9ЬЬ48Й- 3 c7b -4fa3 - а93 f-d8092d 7ЬаЬ 5 6 3



V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)______________________

Партида: 00001 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА П РИ Ш О ЧВА Н Е НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (всрсия б)

VI? ДАТА на изпращане на настоящата информация_____________ _____________
Дата: 22/12/2020 дц/мм/гпт ______________________________________________

УП; Възложител:______________________________ _______________________
УП. 1) Трите имена (подпис):
доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров ./Упълномощен, съгласно чл. 7 ал. 1 
от ЗОП на основание заповед № РД 14-1523/12.0 6.2019 г./.
VII.2) Длъжност:
Зам.-ректор "Финанси и проектна дейност"

УНП: 39bb48f8-3c7b-4fa3-a93f-d3092d7bab56 4


