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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00889
Поделение: ________
Изходящ номер: 12-00-14(27) от дата 11/08/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” 103776654
Пощенски адрес:
ул.“Панагюрище” № 17
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9000 VA
Лице за контакт: Телефон:
Жасмина Керанова 052 631447
Електронна поща: Факс:
bdvarna@bsbd.org 052 631448
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.bsbd.org
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html

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

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

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

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: ______________
Здравеопазване

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

Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

Железопътни услуги

Електрическа енергия Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги
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Добив на газ или нефт Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

Летищни дейности

Вода Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА
II.1) Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

II.2) Процедурата е открита с решение
No: 2   от 13/06/2016 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
0889-2016-0001(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. ,,Варна". Въз основа на 
Доклад от обследване на Енергийна ефективност се предвижда да се 
изпълнят редица мерки, свързани с енергийната ефективност на сградата, 
както следва: -Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив -
Топлоизолация на под -Подмяна на дограма -Подмяна на отоплителна 
инсталация -Подмяна на осветителни тела От съществуващата сграда се 
премахват азбестоциментните панели, остават само бетонната настилка и 
стоманената конструкция – колони и ферми. Изграждат се нови ограждащи 
щендерни стени, нови вътрешни преградни стени. По долния пояс на 
стоманените ферми се изпълнява пожарозащитен окачен таван. Върху горния 
пояс на стоманените ферми се монтират плоскости хидрофобен шперплат и 
битумни керемиди.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 353   от 27/10/2016 дд/мм/гггг

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

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
„НСК София“ ЕООД 831838874
Пощенски адрес:
район „Възраждане“, ж.к.“Света Троица“ бл.339, вх.Г, ет.6, ап.107
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1000 VN
Електронна поща: Телефон:
office@nsksofia.eu 02 9530816
Интернет адрес: (URL) Факс:

02 9516892
Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование Дейност, изпълнявана от  

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

III.5) Предмет на договора
„Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на 
Басейнова Дирекция „Черноморски район“, гр.Варна“
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III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  180  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 637217.41 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

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

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен
договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
07/08/2017 дд/мм/гггг

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

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

Да НеIV.3) Договорът е изменян
Променено 
условие от 
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

1 към 
дейностите 
по КСС 
Образец № 6 
„Други 
ремонтни 
дейности, 
финансирани 
от МОСВ“, се 
добавя 
Раздел/Подоб
ект 
„Пропадане 
на плочата в 
две 
помещения от 
западната 
страна на 
сградата“ и 
се 
изменя /увел
ичава/ 
цената на 
договора

Обща цена за 
изпълнение на 
договора- 637 
217,41 лева без 
ДДС
Цена на 
дейностите по 
КСС Образец № 6 
- 147 257,92 
лева без включен 
ДДС 

Общата цена за 
изпълнение на 
договора - 645 
240,08 лева без 
ДДС
Цена на 
дейностите по 
КСС Образец № 6 
-155 280,59 лева 
без включен ДДС 

чл.116, ал.1, 
т.6, във връзка 
с чл.177, във 
връзка с чл.184 
от ЗОП

2 Към 
дейностите 
по КСС 
Образец № 6 
„Други 
ремонтни 
дейности, 

Общата цена за 
изпълнение на 
договора - 645 
240,08 лева без 
ДДС
Цена на 
дейностите по 

Общата цена за 
изпълнение на 
договора - 664 
553.40 лева  
лева без ДДС
Цена на 
дейностите по 

чл.116, ал.1, 
т.6, във връзка 
с чл.177, във 
връзка с чл.184 
от ЗОП
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финансирани 
от МОСВ“, се 
добавя 
Раздел/Подоб
ект 
„Възстановяв
ане на цокъл 
и вътрешен 
двор“ и се 
изменя /увел
ичава/ 
цената на 
договора

КСС Образец № 6 
-155 280,59 лева 
без включен ДДС 

КСС Образец № 6 
- 174 593,91 
лева без включен 
ДДС 

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок на  
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
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: 658336.97 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Да НеIV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени  
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)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 11/08/2017 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
Десислава Николова Консулова

VІI.2) Длъжност:
Директор БДЧР
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