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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@ aop.bg, aoo@aoo.bo 
интернет адрес: httD://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00803 
Поделение:________
Изходящ номер: УД-02-17-978 от дата 26/10/2017 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
[~~| Секторен__________________
l.i) Наименование и адрес___
Официално наименование:
Община Кубрат
Пощенски адрес:
ул. Княз Борис I №1
Град:
Кубрат

код NUTS:
BG324

Пощенски код:
7300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Шакир Шакир - главен експерт ОП

Телефон:
0848 72020

Електронна поща:
kubrattown®kubrat-bg

Факс:
0848 73205

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.kubrat.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php_______________
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

[^Министерство или друг държавен орган, □Публичноправна организация
включително техни регионални или местни 
подразделения

□Национална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

^Регионален или местен орган | |Друг тип:______________
ПРегионална или местна агенция/служба____________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ЦЗ Обществени услуги

□Отбрана
□Обществен ред и сигурност 
□Околна среда
□  Икономически и финансови дейности
П  Здравеопазване________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□Производство, пренос и разпределение на газ □Железопътни услуги
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни, 
 тролейбусни или автобусни услуги

□Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
П  Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование
□Д руга дейност:______________

Национален регистрационен номер:
000505846
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□Добив на газ или нефт □Пристанищни дейности
□Проучване и добив на въглища или други □Летищни дейности

твърди горива
□ В ода □Л р\та дейност:
П  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖ ДАЩ А СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА_____________________________________________
II. i) Обект на поръчката

ЕЗ Строителство_______ [~~| Доставки__________ 1 |Услути_______________________________

II. 2) Процедурата е открита с решение
No: 2 от 04/04/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________ _

Н.з) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
oo8o3-20i6-ooo2(nnnnn-yyyy-xxxx)__________________________________________________

II.4) Описание на предмета на поръчката
„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Кубрат по 
обособени позиции: Обособена позиция №1: бл. „Райна Княгиня", гр. 
Кубрат, ул. „Иван Вазов" № 2; Обособена позиция №2: бл. „Хан Кубрат", 
гр. Кубрат, ул. „Люлин планина" № 1 и „Юрий Гагарин" № 9 и № 7; 
Обособена позиция №3: бл. „Захари Стоянов", гр. Кубрат, ул. „Иван 
Вазов" № 6; Обособена позиция №4: бл. „Ангел Кънчев", гр.Кубрат, ул. 
„Стефан Караджа" № 3" ______________________________

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 95 от 11/07/2016 дд/мм/гггг
IH.2) Договорът е сключен след

£3 процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рамково споразумение 
□динамична система за доставки 
□квалификационна система

Ш.з) Изпълнител по договора
Официално наименование:
„Сорти 22" ДЗЗД (членове на обединението -  
Азареа ЕООД ЕИК 201317692; ЕС-Джи 81 ЕООД, 
ЕИК 202296660)

Национален регистрационен номер:
177013090

Пощенски адрес:
район Одесос, ул. Ивайло №68, ет.5, ап.13
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9000

Държава:
BG

Електронна поща:
esji81@abv.bg

Телефон:
0878 798798

Интернет адрес: (URL)
www.azareiya.com

Факс:
0848 72035

Изпълнителят е МСП Не |_]
Официално наименование:
Азареа ЕООД

Национален регистрационен номер:
201317692

Пощенски адрес:
район р-н Искър, ж.к. ДРУЖБА 2, бл. 304, вх. В, ап. 44
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1582

Държава:
BG

Електронна поща:
azareadmail.bg

Телефон:
0876 564947

Интернет адрес: (URL)
www.azareiya.com

Факс:
0848 72035

Изпълнителят е МСП Да Не □
Официално наименование:
ЕС-Джи 81 ЕООД

Национален регистрационен номер:
202296660

Пощенски адрес:
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район Одесос, ул. Ивайло №68, ет.5, ап.13
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9000

Държава:
BG

Електронна поща:
e s j i 8 1 @a bv. bg

Телефон:
08 7 8  7 9 8 7 9 8

Интернет адрес: (URL)
www.azareiya.com

Факс:
08 4 8  7 2 0 3 5

ДаЕЗ He|_JИзпълнителят е МСП

Поръчката е възложена на обединение ДаЩ Н е Р

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Д а Р  Не|%
Официално наименование Дейност, изпълнявана от 

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

III. 5) Предмет на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни
възмездно инженеринг, по смисъла на чл 3, ал. 1. т 3, б. «а» от Закона 
за обществените
поръчки, за обновяване за енергийна ефективност за следните сгради: 
Обособена позиция №4: бл. Ангел Кънчев, ул. Стефан Караджа №3 
(2) Предметът на договора включва изпълнение за всяка една от 
горепосочените сгради 
на следните дейности:
а. Изготвяне на технически/работен проект за изпълнение на 
енергоспестяващи мерки и мерки по конструктивио
възстановяване/усливане/основен ремонт, съгласно Техническо задание, 
представляващо Приложение № 1 и неразделна част от настоящия 
договор, включително съгласуване на проектите със съответните 
контролни органи в случаите, в които се изисква
б. изпълнение на необходимите енергоспестяващи мерки и мерки по 
конструктивно възстановяване/усливане/основен ремонт на сградата.
в. Осъществяване на авторски надзор
III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци:____
или
начална дата________дд/мм/гпт
крайна дятя яп/мм/гпт

или дни ю з (от сключване на договора)

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 5 5 7 6 7 3 . 4 0
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._______________

Да □  Не|

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮ ЧВАНЕ Н А ДОГОВОРА
^договорът е изпълнен
[~~| договорът е предсрочно прекратен
Цдоговорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
Пдоговорът е унищожен__________________________________________ _

IV. i) Дата на приключване:
28/06/2017 дд/мм/гпт____________________________________________________

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

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

ГУ.3) Договорът е изменян_______________________________________Да П  Не 53
____Променено_____Преди промяната___ След промяната_____Правно основание
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условие от за промяната
____договора_________________________________________________________
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Д а^1 Н еП
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 Е9 Не О
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: 5 5 4 6 2 7 . 2 8  Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV. 7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да Q  Не !§3
неустойки
Г~1 от изпълнителя Размер:_______ Валута:________
Q  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)

VI: ДАТА на изпращане ;ата информация
Дата: 26/10/2017 дц/мм/г

VII: Възложител:
VII.i) Трите имена (п
Алкин Осман Неби
VII. 2) Длъжност:
Кмет на община Кубрат

Заличена информация, на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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