
Партида: 00850 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

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: 00850
Поделение: община Вършец
Изходящ номер: 3300-370 от дата 22/03/2021
Коментар на възложителя:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет:  
„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР за реализиране на обект "Изграждане на ул. „5-та“, 
кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“. 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Община Вършец 000320655
Пощенски адрес:
бул.България № 10
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Вършец BG312 3540 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж.Костадинка Денкова 09527 2222
Електронна поща: Факс:
admin_varshetz@mail.bg 09527 2323
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.varshets.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://varshets.bg/index.php?
option=municipality&range1=buyerprofileopsled54

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: 55   от 14/02/2020 дд/мм/гггг

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00850-2020-0006(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Предмет на обществената поръчка е: „Инженеринг – проектиране, 
осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на 
обект "Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“. 
Проектът обхваща реконструкция на ул. „5-та“ в гр. Вършец в участъка от 
ОТ830 до ОТ858 с приблизителна дължина 290 м. и да предвижда следните 
дейности: премахване на съществуващите бордюри и бетоновата настилка, 
цялостна реконструкция на уличното платно, ревизия и/или изграждане на 
отводнителни съоръжения при необходимост, доставка и монтаж на нови 
бордюри двустранно, изграждане на нови асфалтобетонови тротоари, 
полагане на два пласта асфалтобетонова настилка, оформяне на джобове за 
контейнери за отпадъци, доставка и монтаж на нови пътни знаци и 
полагането на хоризонтална маркировка.3. Дейности предмет на 
поръчката:3.1. Изработване на 1 бр. инвестиционен проект във фаза 
„Технически проект" съгл. Наредба No 4 от 21 май 2001 г., ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и техн. 
спецификация;3.2.Осъществяване на авторски надзор по всички части на 
инвестиционния проект в процеса на строителство, в съответствие с 
изискванията на действащото бълг. законодателство.3.3.Извършване на 
всички СМР в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект, 
ведно с КС и КСС към него, издаденото разрешение за строеж, 
предписанията и заповедите в заповедната книга и техн. с-ции. 
Изпълнението на СМР включва следното:а)Изпълнение на строежа в 
съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, 
ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на СМР и на мерките 
за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;б)
Доставка и влагане в строителството на необходимите строит. продукти, м
-ли, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към 
строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането 
им;в)Производство и/или доставка на строит. детайли/елементи и 
влагането им в строежа;г)При възникнала необходимост по време на 
строителството - извършване на работи по преместване/изместване на 
подземни и надземни мрежи и съоръжения;д)Изпълнение и организиране на 
дейностите по премахване на съществуваща УНП: a1f15d17-7b92-4e5c-9ebd-
140ee4f20a523
Партида: 00850РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)
инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и 
оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в 
резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с 
изискването на българското законодателство;е)Извършване на необходимите 
изпитвания и лабораторни изследвания;ж)Изготвяне на цялата необходима 
строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба No3 от 
31.07.2003 г., както и друга документация изискваща се от закони и 
нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на 
договора;з)Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;и)Изготвяне 
на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, 
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съгласно ЗКИР;к)Участие в процедурата по въвеждане в експлоатациял)
Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването 
на строежа и въвеждането му в експлоатация;м)Гаранционно поддържане на 
строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.н)Всички 
останали дейности, необходими за изпълнението на  обществената поръчка 
и гаранционното поддържане на строителството, освен ако договорът или 
бълг. законодателство не ги възлагат на възложителя или трето лице.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 58   от 22/05/2020 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:
ПСК ВЪРШЕЦ 2020 ДЗЗД 177436424
Пощенски адрес:
зона Голеш
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 6000 BG
Електронна поща: Телефон:
psk_patstroy@abv.bg 00359 885604305
Интернет адрес: (URL) Факс:

00359 885604305
Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ПСК ПЪТСТРОЙ ЕООД 205005327
Пощенски адрес:
зона Голеш
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 6000 BG
Електронна поща: Телефон:
psk_patstroy@abv.bg 00359 885604305
Интернет адрес: (URL) Факс:

00359 885604305
Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ДИН ПЛАН ООД 203228210
Пощенски адрес:
ул. Фритьоф Нансен No 9, ет. 5
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1142 BG
Електронна поща: Телефон:
n_nalbantova@mail.bg 00359 885598461
Интернет адрес: (URL) Факс:

00359 885598461
Изпълнителят е МСП Да Не
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД 203212590
Пощенски адрес:
зона Голеш
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Стара Загора BG344 6000 BG
Електронна поща: Телефон:
psk.viastroy@abv.bg 00359 889770011
Интернет адрес: (URL) Факс:

00359 889770011
Изпълнителят е МСП Да Не

Да НеПоръчката е възложена на обединение
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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
Предмет на поръчката е „Инженеринг – проектиране, осъществяване на 
авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Изграждане 
на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“. Дейности предмет на 
поръчката:1. Изработване на 1 бр. инвестиционен проект във фаза 
„Технически проект" съгл. Наредба No 4 от 21 май 2001 УНП: fc907a6a-
af16-4392-b396-005544d535d32
Партида:ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)г., ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и техн. 
спецификация;2.Осъществяване на авторски надзор по всички части на 
инвестиционния проект в процеса на строителство, в съответствие с 
изискванията на действащото бълг. законодателство.3.Извършване на 
всички СМР в съответствие с изработения и одобрен инвестиционен проект, 
ведно с КС и КСС към него, издаденото разрешение за строеж, 
предписанията и заповедите в заповедната книга и техн. с-ции.

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  30  (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: 128367 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:
21/01/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Неизпълнение на възложените дейности в срок съгласно клаузите на 
сключеният Договор за възлагане на обществена поръчка № 58/22.05.2021 
г.
(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

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 4  % от предмета на договора (при частично изпълнение).
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Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
От дейностите, предмет на поръчката, е изпълнено единствено 
проектирането и е налице просрочие на строителството над допустимия 
срок, съгласно клаузите на договора, като в резултат на това същия е 
едностранно прекратен от Възложителя.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 66000 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

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

от изпълнителя    Размер: 12836 Валута: BGN
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):
Начислените по договора неустойки не са платени от Изпълнителя - ПСК 
ВЪРШЕЦ 2020 ДЗЗД на община Вършец.
(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Развалянето на договора е частично, доколкото същият е изпълнен, макар 
и със забава в частта „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 
„Технически проект” и е удържана неустойка. Дейностите "осъществяване 
на авторски надзор" и "изпълнение на СМР" са изцяло неизпълнени, като в 
случая е налице хипотезата на чл.56, ал.3, т.2 от договора – достигнат 
е максималният размер на неустойката по чл.38, ал.2 от договора, поради 
което като изправна страна по договора, възложителят разваля 
едностранно сключения договор № 58 от 22.05.2020 г. без даване на 
допълнителен срок за изпълнение.

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 23/03/2021 дд/мм/гггг

VІI: Възложител:

VІI.1) Трите имена (подпис):
инж.Иван Михайлов Лазалов

VІI.2) Длъжност:
Кмет на община Вършец
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