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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСГВЕНА ПОУЬЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00063 
Поделение: 54400 

,/003 

Изходящ номер: СИ-29- .................. от дата 22/12/2020 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
~Публичен 

--

l.1) Наименование и алоес 
Официално наименование: 

Военна академия Г . с . Раковски 

Пощенски адрес: 

бул . Евлоги и Христо Георгиеви № 82 
Град: 1 кодNUТS: 
София BG411 
Лице за контакт: 

Давид Василев 

Електронна поща: 

vas s ilev . d@rnail . bg 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https: //rndc . bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https : //rndc . bg/razr2019/ 

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

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

подразделения 

О Национална агенция/ служба 

□Регионален или местен орган 
ПРегионална или местна агенция/служба 

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

О Обществени услуги 

□Отбрана 
□Обществен ред и сигурност 
□Околна среда 
□Икономически и финансови дейности 
ПЗдравеопазване 

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

□Производство, пренос и разпределение на газ 
и топлинна енергия 

□Електрическа енергия 
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Национален регистрационен номер: 

129003305 

Пощенски код: 1 Държава: 
1504 BG 
Телефон: 

0 2 9226682 
Факс: 

02 9441657 

~ Публичноправна организация 

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

Одругтип: 

□Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
~Образование 
Одруга дейност: 

□Железопътни услуги 

О Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобvсни услуги 
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Одобив на газ или нефт 
О Проучване и добив на въглища или други 

твърди горива 

О Пристанищни дейности 
□летищни дейности 

□Вода Одруга дейност: ______ _ 
-Пощенски vслvги 

РАЗДF.Л 11: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА 

11.1) Обект на поръчката 
Строителство Пдоставки 

11.2) Процедурата е открита с решение 
No: З от 03/_10/2019 дд/мм/гггг 

у, 

11.3) Уникален № на поръчката в Регисrьра на обществените поръчки 
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 

00063-2019-0003(nnnnn-yyyy-xxxx) 

11.4) Описание на предмета на поръчката 
Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 - №№ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 и 31 в 

района на Военна академия „ Г . С . Раковски " 

РАЗДF.Л 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
III.1) Номер на договора : 29 от 28/ 10/20 20 дд/мм/гггг 

111.2) Договорът е сключен след 
181процедура за възлагане на обществена поръчка 
Орамково споразумение 
□динамична система за доставки 
ПквалиФикационна система 

111.3) Изпълнител по договора 
Официално наименование : Национален регистрационен номер : 

„ВИКТОРИЯ ТРАНС - 2007 " ЕООД 175383154 
Пощенски адрес: 

ул . „Момина сълза " № 9 
Град : 1 кодNUТS: Пощенски код: 1 Държава: 
с . Мрамор BG411 12 61 BG 
Електронна поща: Телефон: 

viki trans2007@abv . bg 02 888866635 
Интернет адрес: (URL) Факс : 

02 888866635 
Изпълнителят е МСП Да 1 1 Не\Х\ 

Поръчката е възложена на обединение даО Не181 

111.4) Пnи изпълнението участват подизпълнители Да О Не181 
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие 

подизпълнителя на 

подизпълнител 

я (%от 
договора) 

111.5) Предмет на договора 
Събаряне на опасни сгради във ВР 1004 - №№ 1 , 2 , 4 ' 5 , 6 , 7 и 31 в 

района на Военна академия ,, г . с . Раковски " 

111.6) Срок на изпълнение 
Срок на изпълнение в месеци : или дни 15 ( от сключване на договора) 
или 

начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг 

111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри) : 
Стойност без ДДС: 279960 . 09 Валута : BGN 
Разменен курс към BGN: 

111.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да О Не181 
финансиран/ а със средства от Европейския съюз 
Финансирането е % от стойността на договора. 

УНП : ее I f9П 2- lc03-4950-8e5d-Sc21 9f9f8759 
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РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

~договорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен 
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 

' ' ' 

IV.1) Дата на приключване: 
10/12/20 2 0 дд/мм/гггг 

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

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването 7vнищожаването) 

IV.3) Договорът е изменян Да~ НеО 
Променено Преди промяната След промяната Правно основание 
условие от за промяната 

договора 

1 Чл . 3 . ( 1) Срокът за Срокът за чл . 116 , ал . 1 , 
изпълнение на изпълнение на т . 3 о т зоп 

разрушителните разрушителните 

работи (РР) е 10 работи (РР) е 15 
(десет) дни , (петнадесет) 

съгласно дни , съгласно 

допълнителен допълнит елен 

линеен график за линеен график за 

изпълнение на изпълнение на 

поръчката , поръчката , 

неразделна част неразделна ча с т 

към договора на към дого вора на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

считано от счит ано от 

датата на датата на 

подписване на подписване на 

Протокол обр . 2 Протокол обр . 2 
и завършва с и за вършва с 

датат а на дат а та на 

завеждане в за веждане в 

деловодството на деловодството на 

Военна академия Во енна академия 

на покана за на покана за 

съставяне на съставяне на 

приемателна приемателна 

комисия на комисия на 

извършените РР . извършените РР . 

IV.4 ) Договорът е изпълнен в срок Да~ НеО 
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) 

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да~ НеО 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение) . 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение) 
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IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 2 5 7 3 О 7 . 8 9 Валута: 

Разменен курс към BGN: 

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени 
неустойки 
О от изпълнителя Размер: _____ Валута: ____ _ 
О от възложителя Размер: _____ Валута: ____ _ 
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за неустойките) 

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНфQ_~l\1АЦИЯ (когато е приложимо) 

VI: ДАТА на изпращане на настоящат~IП[.формация 

Дата: 22/12/2020 ДД/ММ/ГГГГ 

VII: Възложител: 

VII.1) Трите имена (подпис): 
полковник Емил Иванов Ян 

VII.2) Длъжност: 

BGN 

Да О Не181 

Зам . - началник по администр~,f}~·истиката на Военна академия „Г . 

С . Раковски ", упълномощен CЪ°'-tt.:,g::1,2,,g•:.. pдQ2 - 640/30 . 10 . 2020 г . на 
Началника на Военна академия „Г . С . Раковски" 

УНП : ее I f9П 2-1 c03 -4950-8e5d-5c219f9fl!759 




