OV,
Партида: 02711
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aoD.ba , aop@aop.ba
интернет адрес; http://www.aop.ba

АО II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

___

Деловодна информация

Партида на възложителя; 02711
Поделение: ТП Държавно горско стопанство Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен
Изходящ номер: РД-04-754 от дата 24/04/2017
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
^ Публичен
ПСекторен__________________
I.i) Наименование и адрес

Официално наименование:

Национален регистрационен номер;

ТП Държавно горско стопанство Генерал
Тошево при СИДП ДП Шумен

2016174120061

Пощенски адрес:

ул.Трети март №42
Град:

код NUTS;

Пощенски код:

Държава:

Генерал Тошево

BG332

9500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Златан Денчев- ръководител счетоводен
отдел при ТП ДГС Генерал Тошево

0359 57312105

Електронна поща;

Факс:

dgs.g_toshevo0dpshumen.bg

0359 57312190

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://dgsgtoshevo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача (URL);

http://dgsgtoshevo.sidp.bg/mps-2 016/
1.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)
□Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
Г~
1Национална агенция/служба
I IРегионален или местен орган
Г~| Регионална или местна агенция/служба

53Публичноправна организация
□ Европейска институция/агенция или
международна организация
□ Д р уг тип:______________

1.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)
□Обществени услуги
□Отбрана
□ Обществен ред и сигурност
□Околна среда
□ Икономически и финансови дейности
П Здравеопазване_________________

ПНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
□ Социална закрила
□ Отдих, култура и вероизповедание
□ Образование
^ Друга дейност: горско стопанство

1.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)
□ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия___________________

УНП: 6c97c092-d700-4797-abfc-82edb477dc53

I [Железопътни услуги

Партида: 02711

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

Ц Електрическа енергия
□Д обив на газ или нефт
□ Проучване и добив на въглища или други
твърди горива
□ Вода
П Пощенски услуги

□ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
1 1Пристанищни дейности
□Летищни дейности
□ Л оуга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА
ДОГОВОРА_________________________________________
Ил) Обект на поръчката

^Услуги

П Строителство_______ I [Доставки
11.2) Процедурата е открита с решение

No: 2 от 03/02/2016 дд/мм/гггг____________________________________
11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №;
02711-20l6-0026(nnnnn-yyyy-xxxx)__________________________________
II.4) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по
Ремонт и текущо техническо обслужване с части и консумативи на
изпълнителя. Определяне на смисъла на използваните понятия: 1."Ремонт"
е отстраняване с резервни части на изпълнителя на случайно възникнали
повреди по системите на автомобила и техните елементи или части, както
и по купето на автомобила, чието предвиждане не е възможно. 2."Текущо
техническо обслужване" е подмяна при възникнала нужда на периодично
сменящите се консумативи, съгласно предписанията на производителя на
съответния автомобил и изискванията на нормативната уредба.
3."Консумативи" са експлоатационните течности (масла, антифриз,
хидравлични и спирачни течности, фреон и др. подобни), които са
определен експлоатационен ресурс, и подлежат на подмяна. Възложителят
си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на
отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване,
предоставяне на автомобили на друго поделение на СИДП, както и в случай
на погиване, без да дължи обезщетение.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 29 от 28/04/2016 дд/мм/гггг
III. 2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка
□ рамково споразумение
□динамична система за доставки
□квалификационна система
III.З) Изпълнител по договора

Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ТОП - АВТО ООД

124534588

Пощенски адрес:

у л .Околовръстен път-Дружба4 88
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

гр. Добрич

BG332

9300

BG

Електронна поща:

Телефон:

topavto0abv.bg

0896 020606

Интернет адрес: (URL)

Факс:

0896 020606
Изпълнителят е МСП

Д аК Н е^

Поръчката е възложена на обединение

Д а ^ Н еК

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
Дейност, изпълнявана от
Официално наименование
подизпълнителя

УНП; 6c97c092-d700-4797-abfc-82edb477dc53

Д аП Н еК
Дял на участие
на
подизпълнител
я (% от
договора)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)
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Ш.5) Предмет на договора

Рем онт и текущ о т е х н и ч е с к о о б сл у ж в а н е на МПС на в ъ зл о ж и тел я с ч а с т и ,
м а т е р и а л и и к о н с у м а т и в и на и зп ъ л н и т ел я
III.6) Срок на изпълнение

Срок на изпълнение в месеци:____
или
начална дата________дд/мм/гггг
крайна дата 31/12/2016 дд/мм/гггг

. или дни

(от сключване на договора)

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

22 000.00

Стойност без ДДС:
Разменен курс към BGN:

Д а ^ Н еК

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз

Финансирането е

BGN

Валута:

% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^договорът е изпълнен
Пдоговорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
□договорът е унищожен________________________________
rv.i) Дата на приключване:

06/04/2017 дд/мм/гггг______
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
ГУ.З) Договорът е изменян
Преди промяната
Променено
условие от
договора

Д а ^ Н е^
Правно основание
за промяната

След промяната

Да К Не □

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Договорът е изпълнен със забава о т ______
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

. месец(а) или.

. дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

ДаК Не^

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:
Разменен кзфс към BGN:

21162.12

Валута:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени
неустойки

I I от изпълнителя Размер:_______ Валута:_________
I I от възложителя Размер:_______ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

УНП: 6c97c092-d700-4797-abfc-82edb477dc53

BGN

Д а ^ НеЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)
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(Кратко описание на причините за неустойките)
V; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Приведена е в действие посочената в обявлението опция за удължаване на
срока до изчерпване на одобрения финансов ресурс или сключване на нов
договор за същата поръчка през 2017г., като договорът се прекратява
считано от датата на последното плащане на 06.04.2017 г. и поради
проведена нова прцедура и избор на изпълнител за 2017г.
При обща прогнозна стойност - до 22 000 л в . без ДДС, от които прогнозно
до 10 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество около 500 часа
по 60 мин., прогнозно до 10 000 лв. за резервни части, и прогнозно до 2
000 л в . за консумативи за прогнозно количество около 350 л.
експлоатационни течности, по договора е изплатено общо 21162,12 л в . без
ДДС, от които 9 888,86 л в . за ремонт (труд), 9 989,93^лв. за резервни
части, и 1283,33 л в . за експлоатационни течности.
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 24/04/2017 дд/мм/гггг
VII: Възложител:
VII. 1) Трите имена (подпи^):

инж. Йорданка Тонче
VII.2) Длъжност:

Директор

I

УНП: 6c97c092-d700-4797-abfc-82edb477dc53

j

