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I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695160
BG411, Министерство на културата, бул. Александър Стамболийски 17, За: Теодора Маркова,
България 1040, София, Тел.: 02 9400987, E-mail: t.markova@mc.government.bg, Факс: 02
9818145
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mc.government.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.profilnakupuvacha.com/index.php?
r=build/view6&provider_id=1488&page=2.

I.1)

Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

I.2)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: РМФ-39 от 18.06.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0006

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на природен газ – метан за автомобили на територията на град София чрез карти за
безналично плащане за нуждите на Министерство на културата.

ІI.4)

Номер на договора: РД11-03-26 от 01.08.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
рамково споразумение

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1020804&_ga=GA1.2.8590888.1614703705&header=&header=print
mailto:t.markova@mc.government.bg


IV: Приключване на договора

Изпълнител по договора
BG411, ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД, бул. Тодор Александров 42, България 1303, София, Тел.:
02 9174100, E-mail: glavchev@lukoil.bg, Факс: 02 9622208
Интернет адрес/и:
URL: www.lukoil.bg.
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на природен газ - метан за автомобили на територията на град София чрез карти за
безналично плащане за нуждите на Министерството на културата.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
01.08.2019 г. 
Крайна дата
31.07.2021 г. 
Стойност, посочена в договора
11800 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства
от Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
31.07.2021 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Допълнително споразумение № РД11-03-6 от 29.01.2021 г.; Преди
промяната: чл. 9 Срок - до изтичане срока на РС СПОР-22 от 27.11.2018 г., тоест до 31.01.2021
г.; След промяната: Чл. 9 Удължаване на срока - до 31.05.2021 г. включително или до
достигане на макс. му стойност или до сключване на нов договор въз основа на ново РС на
ЦОП, което от посочените събития настъпи по-рано.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 от
ЗОП.
Променено условие: Допълнително споразумение № РД11-03-19 от 31.05.2021 г.; Преди
промяната: Чл. 9 Срок - до 31.05.2021 г. включително или до достигане на макс. му стойност
или до сключване на нов договор въз основа на ново РС на ЦОП, което от посочените събития
настъпи по-рано.; След промяната: Чл. 9 Удължаване на срока - до 31.07.2021 г. включително
или до достигане на макс. му стойност или до сключване на нов договор въз основа на РС
СПОР-6 от 22.03.2021 г. на ЦОП, което от посочените събития настъпи по-рано.; Правно
основание: чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обемІV.5)

mailto:glavchev@lukoil.bg


V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

ДА
Информация за изплатената сума по договора
1840.08 BGN без ДДС

ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

17.09.2021 г. 

Трите имена: проф. Велислав Величков МинековVII.1)
Длъжност: Министър на културатаVII.2)


