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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: ok@aop.bq , aoptOaop.bg
интернет адрес: http:l/www.aop.bq

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИК,IIЮЧВА}IR }IA ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕ}IА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДtIА ИНФО

РАЗДВII I: ВЪЗЛОЖИТЕJI
ffiПубличен

()БЯI}. II llIII: J \ lIРtIК. lк)L{t} \lIl: lI,\.:l()I ()I]()I' ] \ ()l;lllt]( l t}l:tI,\ Il()Рl,tlк,\ (нерсLrr б)

Щеловодна инфор,лrация
Партида на tsъзложItтеля: оо251
Поделение: Шушrенски уни}]ерсI]тет
Изходящ номер: РД-оg-zзб от лата lз/оз/zоt8
Коментар на tsъзлоiкителя :

UcKrUpc

I.r) НаименованлIе и адрес
НацI.rонален реI,ис,грациоtIен HoN{ep

t]со9з4t6_]
Официално наиN{енование:
Шуменски университет Епис:коп Koi-rcTaHTttH
Преславски
Пощенскrr адрес:

ул . Универсl,rтетсIiа 1i 5

[Iощенски код:
gl aa

l{ържава:
BG

Град:
ijjyMeH

код NUTS
RGз_j-J

Телефоrr:
с54 8зOз56

Jlrлце за контакт:
iЧаоуiяне Геср1-1tева

Факс:
С5,1 8ЗOЗ-l1

Електронна поща:
cpLashu. bq
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
wlvw. shu. bg
Адрес на профила на купчвача (URL):
http: / /рrаf lL-na-kupul.acha. shL;. bg/

I.z) Вид на възло?кителя
(попълва се от публilчен възлсlжител)

!МинистерстI]о и,,l11 др)lг дърjкавен орган,
I] кJlючител tlo техни регI{она_п н il lUI lt }l сстн l]
подразделения

f] I{ациона,rIна агенцrrя/с;,It,жб&

ffi 1Iу,б-;rич ноп patslta оргаI,Iиi]ацIlя

п
п

Плр},..',,.n,Региона-пен или NIecTeH орган
Регионална илrt MecTlla агеrlц1,1я/слуrкба

f] Европеiiска lrнституц}Iя/агенция rutrr

ме?к/lународна организация

I.з) Основна дейност
(попълва се от пчбли.tен вт,з;rо;кiлтел)

[ ОбrчествеI{l1 },сjl\,гlt ! Н астаняl ване/;кил tr щtt о с,грOи,геJlс,гво 1,1 N,I еста
за от,дttх и к\,лт_l,ра

f Сошrrална закрl{ла

f] Отдrrх, к\,л п,ра Ll i]ероliзпо}tеланliL,

ПЗ/lравеопазване

!Отбрана
[Обществен ред и сtlц,рност

Околнаr срелir
lIконолrическrt tr финансовlr леii н<lс,rи

fiОбразованllе
Пl]ру,га деiittост:

I.,4) Основна деiiност
(попълва се от секторен възложlrтел)

[Производство, пренос Ir разпределенIIе на гаiJ

и 1,оплинна енергllя

f, Електрrrческа енерI,ия

f, Железо rгr)Tl tl1 \:с,1} гLI

[] I'1 llr.,tc Kl r iiiC,] l с;()п,ьт l l l t. Tpnrt ва ii I t t r.

v}lII a(]q]9et)8_5ixt:_1il!]a t].)ь_(].чl](lrс!п1)l]lh

,l,po-Iie t.r rr:ttt ilвтобYснit \,с-il\,г1.1



I lapl jiJa (]0]i 
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уtlп а9q5qе9з_55Sl-]00а_8]q[r])8()rliсааl)I-,lЬ

()l;-']l}.]t.lI}lt J,\lll'IlIi,ll()tll}\Ill lI\.K)l()l]()l']\()bllll(lI]1.Il\ll()l'b'll\\(llrl)ilя{,)

I] на газ илlr нефт Прtrстан и шlн tl /teii ности

!Проучване и добив на l]ъглища илrI други
твърди гори}tа

!Вода

eTl,t tllH lt,,leii lroc,l,t.t

Плр),,,, 71ейност
п

РА3ДЕ/I II: ПРОЦЕД)rРА, ПРЕДХОЖДАПIА СКJIЮЧВАНЕТО tIA
оговорА

РАЗДЕJI III: УС/IОВИЯ IIA ворА

Телефон:
о52_ 5с2взв

II.r) Обект на поръчката
|-lСтроителство ПДоставки ffiУс;lчгrr
II.z) Процед}рата е открита с решенIlе
No: РД-rо-r44 от z9lotlzor4 дд/мм/гггг
II.з) Уникален N9 на поръчката в Регистъра на обществените IIоръчки
Публикувана в Регt.tстьра на общесr,вегIите поръчки под 1,нtrкален NQ:

оо251-2о 14-оо з( п ll tl tl п -l,r,11,-xxxx )

II.4) Описание на предмета на поръчката
Предоставяне на услуги за доставка на питеriна вода 1,1 отвеждане на
отпадни води за нуждите на ,Щепартамент за т,tнфорtiацllя, квалифltкацИя vI

продължаващо обученtrе (ДИКПО), структурно звено на Шуменскr1 yH]4BepcI4TeT

"Епископ Константин Цреславски"

на догово гггIII Но от ()2 \I \I

III.z) Щоговорът е ск,Iючен сJIед
[lпроцедура за възлагане на обществена поръчка

кационна cllcTeNlal

раNlкоtsо спораз\,NrеI{l]е
cllcTeNla за доставк}t

изпынrrтел по
Нацlrонален регlrстрационен номер:
10з00225зВодоснабдяване и каналrlзация Варна ООЩ

цriа_лно Hall}Iellol]arI lle

Пощенскrr адрес:

ул. Прилеп iil зз
[ържава:
BG

код NUTS:
п- a э 1DUJJl

Пощенски код
9000

Грал:
Варна
Електронна поща

соmvi khe1 G vi kva rпа
Факс:
052 7400з1

Интернет алрес: (
-li kvarna . com

IIcl{зпълнilте,"rят е N{СП

та е възло]кена на обедtrrtение НеII

III. Неп IIзпъJIненIлето ат
Щ,ял на !,частие
на
подlIзпъJIнител
я (У" ОТ

lIaIIilre}loBa}IIle .Щейност, изпыIнявана от
подIlвпътIнIIтеля

III.s) Предмет на договора
Предоставяне на услуги :lа водоснабдяване,1 L.ана.пr4,.-]ацJ,Iя ст

оператор на този вид услуги за област Варна, а ИI,1еНllо "в
оод, гр. Варна по цени, определени от .Щържавната ко&lllсия

водно регули ане

единст вен1,Iя
'LI t\ - бdl_)нd
за енегjгI4йна и

III.6) Срок на изпъ.тlненtlе
Срок на IлзпълненIlе в }lс,сецIl
или

(o,1, ск,,tюч Bltt tc rttt д<ll,tlrtopa)1Iли днl,t

l8 ггггоlЕ ll Nt

начаJIна дата t9 f ozl эоt4 лll/\INl/l,ггг

III.7) Стойност, посоче}Iа в доrовора (в цифри):
СтоЙност без[[С: 9-jl бi]. 0(]

Разменен курс кыr BGN:
Вit-пlта:

]



Пар,гrrlа ()015 l ()БЯЕ:}.lЕtlilt: lAIlI'I,1K:lK)tlt]\ttF-Н\Д()I1)В()I'З,\OI;l1tl]( llJl]llAlI()Рыlк,\ttsер.llя6}

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект иfили про{рама,
финансиран/а със средства от Европейския съюз

даП неХ

Фин е % от стойността на

РА3ДЕJI fV: ПРИI(JIЮЧВАНЕ IIA ДОГОВОРА
[lдоговорът е изпълнен

договорът е предсрочно прекратеtl
догоl]орът е прекратен поради },нищожено рамкоRо споразумение

V:

IV.r) Щата на приключване:
зоr8

описание на обстоятелства, KoLlTo

IV.z) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е прило;кимо)

Нее и3}IенянIv
Променено
усJIовие от

Правно основание
за промяната

Преди промяната промяната

даХ неП
месец(а) ttли _ дни от краiiния срок на

тко описание tIа за

fV.4) Договорът е изпъJIнен в срок

Причини за забавата (когато е приложишrо):

ffоговорът е изпълнен със забава о,г

изпълнение на договора

% от предмета на догоl]ора (прlt частLIчно изпълнение)
Причини за частичното itзпълtlеtiие (когато е приложимо)

даХ неП

за частиLlното изllълнениеописан}tе на

IV.s) Доrоворът е изпъ.цнен в пыен обем
trIзпълнеrrliето е

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифрrr):
СтойностбезflfiС: 5О08_]..2 Вitлlта:
Разменен курс към BGN:

BC;l]

ите за нописание на п

IV.7) Във връзка с Iлзпъцнението на договора се дъJIrкат или са платени
неустойки

даП неХ

УНП a9959e98-558f:-100a-8]9b-9EOdacaaOf-lb

на

е

\Ц: на
zor8 гггг
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\ЦI: Възложител:

ОБяt].]ЕlIt|Е зА IlPllK-lK)tIB,\tIE ll \ .ltol оВоР ],\ оБЩI]('1I}l]Н\ IlоРЪЧкА (версIlя бi

,+yHIl ao959e98-558г-]0t)a-8]9b-q3Odacaal)t-lt)
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