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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://WWW.aop.bg

\
оБявлЕниЕ зА прик,llючttАнЕ rLA. догоRор зА оБщЕстввFLА порьчIсА

ДЕJIОВОДЕIА ИНФОРМЩИЯ
Щеловодна информация
Партида на възложителя: оо251
Поделение: Шчшlенски vHIlBepcIlTeT
Изходящ номер: РД-оg-475 от дата о7lобlэrl8
Коментар на възло)t(ителя :

РА3ДЕJI I: ВЪЗЛОЖИТВ.iI
f,Публичелr

()Lrll].It.Illll t.\ lll'lll,,ll()IIli\lIl ll\_K)l{)l]()|) j\()i,tllt( ll]l]lI,\ II()РЬtlк\(sерсlrя6)

I.r) Наи:иенованItе }I адрес
Официално наименование:
Шуменски унивеDсI,1тет Епi,ii]кi:i KOHcTaHT1.1t-,t

Преславски

Нацrtоrtа-ltен регистрацлlонен Ho]!tep
ilia9-]4збЗ

Пощенски адрес:

ул. Университетска i15
Грал:
Шумен

код NUTS
l1t-: ) _) J

Пощенски код:
970с

flържава
Da

Лице за контакт:
Марияна Георгиева

Телефон:
054 8зOз56

Електронна поща:
opG shu . bg

Факс:
с54 8зOз71

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www. shu . bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http : / / pTaf iL-na-kuol-tvacha. sh;_l. bg /

I.z) Вид на въвлояiителя
(попълва се от публ tr.tё lI t],}lз-п о)+illтел )

f]Министерстt]о или друг дър}кавен оргаI],
вк_IIюч ител н о TeXH}l регrI о H aLII н п иjl и Nt ес,гtI tt

подразде-пения

! Национална аген ция/слr-;кба

!Региона,rен или MecTeIi орган

|-l Регионалн а ил и NIecTH а а t,e t l t1ll я / с,'tr,яiба

ffi Пr,б.,r ll ч ноп l)ill-} I la () })ганlrзацtlя

! IirlpolreiicKa lItl(,тllт\,tlltя/агенцttя lIлlr
\lе,/к,i1\,наролна ()l) га н l!зация

ПДр),.,u.,

I.з) Основна деriiност
(попълва се от пl,бли.tен вr,з,,tо;а,ttтел)

! Обществен и \,сл\,гt,l

f]Отбрана
!Обществен ред и сltгчрност

! I'I аста ня BaHe/rKlr.rt и щн о строителстl]о и места
за о1,.црIх 1,1 к\,лтчра
с]оtlrtалнir закрllла
Отлих, к},лц,ра },t вероlrзповедание

ffiОбразоваllие
П/lрl ,,а леiiност

п
п
п

Околна среда
Икономически lr финансовtt дейtлосr,lt
Здравеопазване

! Яtелезоrl,ьтtl 1,1 t,c"'l\,],tl

! Градски ]кеlr€зопътнll, TpaпrBaii ни,
тllo;tеiiбl,снlt tl.п lt Yсл\,ги

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен въз.rtожител)

!ПроизволстIзо, пренос и разпрелелс,IIttе Ita газ
и топлинна енергия

!Електрическа енергия

унп dc]_]]d7q_s(,he__{d.id-m, l f:cc +](j l ialili,



Парr иrа 0035 l ()I;rlI}.Il IlIlt] ],\ lIP]IK.I]()tll] \llI1 ll \.l()II)t}()P з,\ оБIIlГ( l'BF,ll \ Il()PыlK.\ (версllя 6)

на газ или нефт Пристанишlнrl oc],It

!Проучване и добив на Rъглища или други
твърди горива

[Летищни дейносl-и

Вода ПДру.u дейност:

РА3ДЕЛ II: ПРОЩЕД}'PА, ПРЕДХО}ЦДАПIА СI{JIЮЧВАНЕТО tIA
оговорА

III: УСJIоВия }IA оговорА

II.1) Обект на поръчката
!Строителство ПlIоставки ffiУслу,ги
II.z) Процедпrата е открита с решение
No: Pfl-lo-zoz от tzf ozf zor4 дд/шrшr/гггг

II.3) Уникален N9 на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на общестt]ен1.1те поръчкll под \,нlrкален N9:
оо25 1- 2о 14-о оз(пп п п 11-\,yy},-lcxxx)

II.4) Описание на предмета на поръчката
Предостазяне на усл},II4 ]за цоaтавNо г{э пtiтеil--,а Еода и отвеждане на
ОТПаДНи вОди за н-J/п,ди!(. на l'с,лэж Дсбрr.1.1 / структ:у,рнс звено на шуменски
университет "Епископ Кснaтантиt{ Преaлавскr,4"

III.r) Номер на договора: РД-ШУ-Д-эо14-19 от t5lcl5lzot4 дд/мýI/гггг

процедура за възлагане на обществена поръчка
рамково споразупlение

!динамична система за достаRкI]
П квалификационна система

III.z) Щоговорът е сключен сJIед

III.з) Изпъ.rrнител по договора
Нацrtонален регистрационен номер:
!З:iO2ilЗ69

Официа-пно наименоl]ание:
Водоснабдяване и кача-rll.1-]ец1.1я ЕООД

Пощенски адрес:
бул. З- ти Март N!5 9

Грал:
!обрич

rio,r NtjTS:
irG _-i J 2

Пощенскlr код:
!]Зi)(l

Щържава:
BG

Електронна поща:
inf oGviKdobrrc:l,. Ьо

Телефоп:
058 655в88

Интернет адрес: (URL)
www. vi kdobrlch . bg

Факс:
05в 655888

Изпълнителят е МСII Не
Поръчката е възложена на обедиrIение даП неХ
III.д) При изпълнението \а{астват подизпълнители да П неN

Щял на участие
на
подизпьлнител
я(Y" от
договора)

Щейност, лtзпъJIнявана от
подивпъJIнителя

Официално наименование

III.s) Предмет на договора
Предоставяне на услугLI за водоaнабдяване и каналLl]зация от единствения

оператор на тозI4 вид усл:!/т.1-1 
,з.) Сб_паст .Щобрl,iчl а l.,i}leHHo "В и К " ЕООД,

гр. .Щобрич, по ценl4, оilределени от ,Щържавната коллисия за енерIиЙно и

водно регулиране.
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълненIlе }} месеци: I]лrl дни (от сключt}ане на договора)
ши
начална дата 15/05/2or4 дд/лrьr/гггг
крайна дата t4 l сl 5 l zor8 дд/шrм/ гггг

III.7) Стойrrост, IIосочена в договора (в цифрrr):
СтоЙност без flflC: : .l .l ) i) . .l L
Разменен курс към BGN:

BG1,,iВалута

УнП dc2]]d79-5obe-.{d'jd-bб l {:ec-1-1d l 5atati,



Ilapr l,да {]{)]5 l ()ljrllJ-lllllIi ]\lIl'lIK, ll()tlI]\Ill ll\]l()l ()t]()Рз\оБlцL('lt]tlН,\II()РЬчк\(вL,l)сtlя6)

III.8) Обществената поръчка е Rъв връзка с проеi{т иf или програма,
финаrrсиранf а със средства от Европейския съюз

даП неХ

Фи е % от стойността на

РА3ДЕJI fV: ПРИI{JIЮЧВАНЕ I1A ДОГОВОРА
ffдоговорът е изпълнен
!договорът е предсрочно прекl)атен

!договорът е прекратен порадrr чниtцожено paNrKoBo спораз\iменt]е

дого Ii

zo18 Nl Nl гггг
fV.r) Щата на приключване:

fV.z) Причини за прекратяване/r,нипцо;каване на договора (когато е прило;кимо)

il}]я,г ll Hllописание на обстояте.llстват коит,о

Iv е изменян Не
Променено
условие от

Преди промяната След пролrяната Правно основание
за промяната

ir,tесlец(а) или

описание на ll н ttl,e зiI

W.4) Договорът е изпьднен в срок

Причини за забавата (когато е прило;кипtо)

даХ неП
.Ilни от крайния срок на.Щоговорът е изпълнен със забава от

изпълнение на догоl]ора

% от предпtета на дого}rора (гrри частIIчно llзпълнение)
Причини за частичното изпълнение (когато е пllило;килtо)

да х неП

атко описание на инl{те за частllчното ltзпълненlt е)

fV.s) Договорът е лIзпъJIнен в пыен обелr
lIзпълнението е

IV.6) Информация за изплатената c}IMa по договора (в цифрrr):
СтойностбезДДС: , ,,. ]

Разменен курс към BGN:

BGNВа-пута

IV.7) Във връзка с изпьлнението на догоRора се дь,I2riат иллI са платени да П неХ

кI.t,ге)описанl]е на п lITe за

неустойки
! от изпълнителя Размер: Валlта:

нан

когато е o?tirIM()

\Ц: на

УНп dc2]]d7'}-5Obe--ld.]d-tf l t:ec]-1d I 5ai'alc

l\,l ггггата: об 2о18

V:



Партrrrа: 0025 l

\ЦI: Възло;кител:

Cu"n i Q а-{ Ьа п
а

v Ип--.

()ЬяI].ll]lll!l l.\ IiPIiK.lK)tll:t \11t, I{ \.:K)l ()ВоР l.,\ ()БlllЕСгВl-,Нд ll0l)ыlKA (версl!я 6)

Георги Велков Ко
\ЦI.r) Трите ипrена (

fu\ЦI.z) Щлъжност:
Ректор

България

УНп dc2_']2d79-5ohe-{d]d-bб l 1:ec-l-1d l iаtаlt

\
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User
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