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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА  ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧЬСА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Д еловодна инф орм аци я
Партида на възложителя: 00120
Поделение:________
Изходящ номер: 39-44 от дата 28/05/2019 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^Публичен 
I [Секторен

I .i)  Н аи м енование и  адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Специализирани болници за рехабилитация - 130344823
Национален комплекс ЕАД
Пощенски адрес:
Бул. Васил Левски № 54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG 1142 BG
Лице за контакт: Телефон:
Роман Райчев 02 9885905
Електронна поща: Факс:
sbrnk0rehabilitation.bg 02 9876121
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://nkrehabilitation.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha
1.2) В ид на възлож ителя
(попълва се от публичен възложител) 
^Министерство или друг държавен орган, 

включително техни регионални или местни 
подразделения

ЦНационална агенция/служба 

□Регионален или местен орган

[^Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д руг тип:______________

1.3) О сновна дей н ост
(попълва се от публичен възложител)
□  Обществени услуги 1 [Настаняване/жилищно строителство и места за

ОТДИХ и кулзура
□  Отбрана □  Социална закрила
□  Обществен ред и сигурност □  Отдих, култура и вероизповедание
□  Околна среда □  Образование
1 [Икономически и финансови дейности □  Лруга дейност:
1533дравеопазване
1.4) О сновна дей ност
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(попълва се от секторен възложител)
[З Производство, пренос и разпределение на газ и 

топлинна енергия 
ГПЕлектрическа енергия

ГИДобив на газ или нефт 
Ц  Проучване и добив на въглища или други 

твърди горива 
□  Вода
□Пощенски услуги______________________

I [Железопътни услуги

□  Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни 
или автобусни услуги

□  Пристанищни дейности 
□Летищни дейности

□Друга дейност:______________

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

1?^Строителство_______ | [Доставки I [Услуги
II.2) П роцедурата е открита с реш ен ие
No: РД-09-82-1 от 30/11/2018 дд/мм/гггг

II.З) Уникален №  на поръчката в Регистъра на общ ествените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
00i20-20i8-0009(nnnnn-yyyy-xxxx)__________________________________

II.4) О писание на предм ета на поръчката
Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника 
(стара сграда) ~ „СБР-НК” ЕАД, филиал Велинград, включващ следните 
дейнисти, описани в Техническата спецификация: изпълнение на демонтажни 
работи, изпълнение на монтажни работи, изпълнение на СМР по част ВиК, 
изпълнение на довършителни работи;

РАЗДЕЛ III; УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Шл) Номер на договора: РД-05-9 от 14/02/2019 дд/мм/гггг

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

III.З) И зпълнител по договора
Официално наименование:
УНИПУЛ ВАРНА ЕООД

Национален регистрационен номер:
201862803

Пощенски адрес:
общ. Аксаково ул. Петър Маринов № 14
Град:
Игнатиево

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9143

Държава:
BG

Електронна поща:
unipulvarna0gmail.com

Телефон:
0896 367400

Интернет адрес: (URL) Факс:
00 00000000

Изпълнителят е МСИ Д а Не U
Поръчката е възложена на обединение Д а □  Не К
Ш .4) При и зп ъ лнен и ето участват подизпълнители Д а ^  Н е Ш

О ф ициално н аим ен ован ие Д ейност, изпълнявана от Дял на умастие
подизпълнителя на

подизпълнител  
я (% от 
договора)

III.5) П редм ет на договора
Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника
(стара сграда) - „СБР-НК" ЕАД, филиал Велинград
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Партида. 00120 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИК71ЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

III.6) Срок на и зп ъ л нен и е
Срок на изпълнение в месеци:____
или
начална дата________дд/мм/гггг

. или дни 82 (от сключване на договора)

III.7) Стойност, п осочен а в договора (в циф ри):
Стойност без ДДС: 1 8 9 7 8 8 . 8 9  
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III.8) О бщ ествената поръчка е във връзка с проект и /и л и  програма, 
ф ин ан сир ан /а  със средства от Европейския съю з
Финансирането е % от стойността на договора.

Д а ^  Н е К

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^договорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
I [договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
□договорът е унищожен_____ __________________________

IV. 1) Дата на приклю чване:
13/05/2019 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

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

ГУ.З) Д оговорът е и зм еня н Д а ^  Н е[
П ром енено  
условие от 
договора

П реди  промяната След промяната П равно основание  
за  промяната

IV.4) Договорът е изп ъ лнен  в срок
Договорът е изпълнен със забава о т______
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

месец(а) или.
Да К  Не □

. дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е и зп ъ лнен  в пълен обем
Изпълнението е ________%  от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

Д а К  Н е ^

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

rV.6) И нф орм ация за  изплатената сума по договора (в циф ри):
Стойност без ДДС: 1 8 9 7 8 8  . 89
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

IV.7) Във връзка с и зп ъ л нен и ето на договора се дълж ат или са платени  
неустойки
□  от изпълнителя Размер:_______ Валута:________
□  от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Д аП  НеЕ

УНП 6a755.17c-fc21 -4204-8Г2.‘̂ -9973250аа 120



Партида; 00120 ОБЯВЛЕНИЕ За  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

(Кратко описание на причините за неустойките)

V; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

В съответствие с чл. 4 от Договора за изпълнение на настоящата обществена 
поръчка, посоченият по-горе срок на изпълнение от 82 календарни дни е 
започнал да тече, считано от датата на откриване на строителната площадка 
- 26.02.2019 г.. В съответствие с чл. 72 от ППЗОП, посочената по-горе 
дата на приключване (13.05.2019 г.) е датата, на която е извършено 
последното дължимо плащане по Дог^овора.

УНП: 6a75537c-fc2 ] 4204-Se5-9973250aa 120


