
Партида: 00353 ИНФОРМАЦИЯ ЗА изцьлньнивго НА договог ЗА ОБЩЕСТВЕНА погъчкх (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: гop@aop.bg.e-rop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aQP.bg 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 

Партида на възложителя: 00353 
Поделение: _ 
Изходящ номер: зопи -,J()i I от дата 01/10/2015 
Коментар на възложителя: 

00353-2014-0115 u~,. 69 О 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Опо чл. 7, т. 1-4 от зоп (класически) 

I&1по чл. 7, т. 5 или 6 от зоп (секторен) 

1.1) Наименование и адрес 

Официално наименование 

АЕЦ Козлодуй ЕАД 

Адрес 

гр. Козлодуй, област Враца 

Град Пощенски код Държава 

Козлодуй 3321 Република 

България 

За контакти Телефон 

Отдел Обществени поръчки, У-ние 0973 76136 
Търговско 

Лице за контакт 

Маргарита Маринова 

Електроннапоща Факс 

rnvrnarinova1@npp.bg 0973 76007 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

Адрес на възложителя: 

www.kznpp.org 

Адрес на профила на купувача: 

http://www.kznpp.org/index.php? 
lang=bg&p=actuality&p1=cornrnunally orders&p2=corn archiv&id=1812 

1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от зоп) 

о Министерство или друг държавен орган, о Обществени услуги 

включително техни регионални или О Отбрана 

местни подразделения ООбществен ред и сигурност 

О Национална агенция/служба О Околна среда 

ОРегионален или местен орган ОИкономическа и финансова дейност 

О Регионална или местна агенция/служба О Здравеопазване 

ОПубличноправна организация ОНастаняване/жилищно строителство и 

О Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация ОСоциална закрила 

ОДруго (моля, уточнете): Dотдих, култура и религия 

YНlI: е9б47df1}-fс90-4181-Ь lf2-J 54d4228f507 
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Партида: 00353 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗJ1ЪJlНEНИЕТО НА договор ЗА ОБЩЕСТВЕНА 110РЪЧКА (версия 4) 

DОбразование 

ОДруго (моля, уточнете): 

1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 

(попълва се от възложител по чл. 7, Т.5 или 6 от ЗОП) 

Dпроизводство, пренос и разпределение на DПощенски услуги 

природен газ и топлинна енергия 

~ Електрическа енергия DЖелезопътни услуги 

ОТърсене, проучване или добив на DГрадски железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 

DТърсене, проучване или добив на DПристанищни дейности 
въглища или други твърди горива 

О Вода DЛетищни дейности 

РАЗДЕЛ 11: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 

ДОГОВОРА 

11.1) Вид на процедурата 

~ Открита процедура 

DОграничена процедура 

О Състезателен диалог 

DДоговаряне с обявление 

DДоговаряне без обявление 

11.2) Обект на поръчката 

О Строителство ~ Доставки Dуслуги 

11.3) Процедурата е открита с решение 

No: ЗОП-Р-135 от 24/04/2014 дд!мм/гггг 

11.4) Уникален Х!! на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 

00353-2014-0115(ппппп-уууу-хххх) 

11.5) Описание на предмета на поръчката 

Доставка на осветители, арматура за лампи и светлоизточници 

РАЗДЕЛ 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

111.1) Номер на договора: 140000096 от 29/08/2014 дд/мм/гггг 

111.2) Настоящият договор е сключен след 

~Процедура за възлагане на обществена поръчка 

DРамково споразумение 

DДинамична система за доставки 

О Система за предварителен подбор 

111.3) Изпълнител по договора 

Официално наименование и ЕИК (код по Булстат) 

"Ковас" ЕООД, ЕИК 131134607 

Адрес 

р-н "Красно село", бул. "цар Борис 1 1 1" N! 12 4В , вх.А, ет.5, ап.14 

Град Пощенски код Държава 

гр. София 1612 Република 

България 

Телефон 

02 9554043 

Електроннапоща Факс 

02 9555698 
Интернет адрес (URL): 

УНВ: е9б4 7dtЧ-fс90-4181-Ы f2-154d4228fS07 



----

Партида: 00353 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗIlЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВННА llОРЪ4КА (версия 4) 

111.4) При изпълнението участват подизпълнители Да О He~ 
Официално наименование на Дейност, изпълнявана от Дял на 

подизпълнителя подизпълнителя участие на 

подизпълните 

ля (% от 

договора) 

ПI.5) Предмет на договора 

Доставка на осветители, арматура за лампи и светлоизточници за 

обособени позиции ~ 3 - Резервни части за осветителни тела, N! 4 
- Лампи - живачни, натриеви, луминисцентни, енергоспестяващи, с 

нажежаема спирала и W 6 - LED осветителни тела 

111.6) Срок на изпълнение
 

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ____ (от сключване на договора)
 

или 

начална дата дд/мм/гггг 

крайна дата дд/мм/гггг 

111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): 

безДДС сДДС Стойност на 

ДДС (в %) 

Стойност: 50288.60 Валута: BGN о при 

Разменен курс към BGN: 

111.8) Договорът е финансиран с европейски средства Да О He~ 
Финансирането е % от стойностга на договора. 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

~ДOГOBOPЪT е изпълнен 

О договорът е предсрочно прекратен 

IV.l) Дата на приключване/прекратяване:
 

24/09/2015 дд/мм/гггг
 

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

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването) 

IV.3) Договорът е изменян/допълван Да О He~ 
Променено Преди промяната След промяната Правно основание 

условие от за промяната 

договора 

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 О He~
 
Изпълнението е 88.60 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
 

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
 

УНП: e9647df9-fc90-4181-b lf2-] 54d4228f507 



Партида: 00353 ИНФОРМАЦИЯ ЗА изпълнението НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) 

Отпаднала необходимост от доставка. 

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение) 

IV.б) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 

безДДС сДДС Стойност на 

ДДС (в %) 

Стойност: 44555.25 Валута: BGN D при 

---
Разменен курс към BGN: 

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

~ от изпълнителя Размер: 32.97 Валута: BGN 
D от възложителя Размер: Валута: _ 
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 

Във връзка с изпълнението на договора е констатирано неспазване 

срока на доставка по заявка. 

(Кратко описание на причините за неустойките) 

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 

Към т. 111.6) Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) 

година. Доставката на стоките по договора се извършва поетапно, 

след предварителна писменна заявка от Възложителя.
 

Към т. 1V.7) Срокът на доставка след заявка за Обособена позиция
 

~ 3 - Резервни части за осветителни тела е до 20 (двадесет)
 

работни дни, като закъснението е 3 (три) календарни дни.
 

VI: о мация 

Дата: 01/10/2015 дд/мм/гггг 

Възложител: 

Трите имена: 

__о/подпис и печат/ 

Димитър Костадинов 

Длъжност: ~ 
Изпълнителен директ~ ~ 

УНI1: e9647df'}-fc90-4181-b1f'l-1.54d4228f507 


