
Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

ROP Publication Notification

e-rop@aop.bg <e-rop@aop.bg> 17 март 2015 г., 17:15
До: obshtinabl@gmail.com
Як: e-rop@aop.bg

 

До Момчил Спасов
Партида: 661
Адрес:
Електронен адрес: obshtinabl@gmail.com

Относно: Потвърждение за вписване на електронно подписани документи в Регистъра на обществените поръчки;

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в Регистъра на обществените поръчки са вписани следните документи, подписани цифрово от Вас:

№
Изходящ

номер и дата
на документа:

Вид на
документа:

Предмет на поръчката:
Входящ номер и дата на

АОП:
Дата на

публикуване:

Уникален
идентификационен

номер на
документа:

1
15-00/47
/17.03.2015 г. 

Информация
за
изпълнението
на договор за
обществена
поръчка

„Доставка и успешно пускане в
работен режим на автоматична
станция за измерване на
качеството на атмосферния
въздух в община Белене,
микроскопи, хардуерно и
софтуерно и друго оборудване“,
във връзка с изпълнението на
проект „Мониторинг на качеството
на факторите на околната среда в
трансграничната област Олт —
Белене“, референтен № 2
(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359,
финансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007—2013,
Приоритетна ос 2, Ключова област
на интервенция 2, по 4 обособени
позиции.

Е-31-00-014954/17.03.2015 г. 17.03.2015 г. 654816

Забележка: В случаите, когато по процедурата има предишни вписвания, моля проверявайте коректността на посочения уникален
номер на поръчката.

 

С уважение:
Дирекция “Регистър и мониторинг на обществените
поръчки”
Агенция по обществени поръчки
w ww.aop.bg
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Партида: 00661 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00661
Поделение: ________
Изходящ номер: 15-00/47 от дата 17/03/2015
Коментар на възложителя:
00661-2014-0012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Община Белене
Адрес
ул.България №35
Град Пощенски код Държава
Белене 5930 Република 

България
За контакти Телефон
отдел Социално-икономическа 
политика и финансиращи програми

0658 34672

Лице за контакт
Цветомир Цветанов - гл. експерт Икономическо развитие и 
обществени поръчки, Елица Карлева — старши експерт Разработване 
и управление на проекти
Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 34672
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
 http://belene.bg/
Адрес на профила на купувача:
http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10052

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или  
международна организация

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила

УНП: f0dcfe4b-a311-477c-9d10-60e9ceb26c32 1
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Друго (моля, уточнете): ______________ Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление
Договаряне без обявление

II.2) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение
No: 488   от 09/05/2014 дд/мм/гггг

II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
00661-2014-0012(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.5) Описание на предмета на поръчката
„Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична 
станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в 
община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго 
оборудване“, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на 
качеството на факторите на околната среда в трансграничната 
област Олт — Белене“, референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 
359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
Румъния-България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на 
интервенция 2, по 4 обособени позиции.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 60   от 15/09/2014 дд/мм/гггг

III.2) Настоящият договор е сключен след
Процедура за възлагане на обществена поръчка
Рамково споразумение
Динамична система за доставки
Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)
Орион Инвайърмент ООД, ЕИК (Ид. № по ДДС BG) 200616325, 
представлявано от Десислава Димитрова Благоева в качеството й на 
управител
Адрес
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бул. Драган Цанков №36, Интерпред — СТЦ, офис Б — 333
Град Пощенски код Държава
София 1040 Република 

България
Телефон
02 9712146; 087 9833047

Електронна поща Факс
info@orion-environment.bg 02 9733196
Интернет адрес (URL):
http://www.orion-environment.bg/bg

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование на  
подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от  
подизпълнителя

Дял на  
участие на  
подизпълните
ля (% от  
договора)

III.5) Предмет на договора
Обособена позиция 1: Доставка и изграждане на автоматична 
станция за измерване на качеството на атмосферния въздух и 
успешното пускане в работен режим, със съпътстващо хардуерно и 
софтуерно оборудване, както следва:
— 1 брой автоматична станция за измерване качеството на 
атмосферния въздух;
— 1 брой преносим компютър (лаптоп);
— 1 брой цветен лазерен принтер;
— 1 брой монитор (електронно табло/дисплей) за визуализиране на 
измерените данни на обществено място.

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата 15/09/2014 дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

Стойност: 378600.00 Валута:  BGN при 20

Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 84.82 % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:
23/02/2015 дд/мм/гггг

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

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)

Да НеIV.3) Договорът е изменян/допълван
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Ceco
Text Box
Заличено с/но чл.23 от ЗЗЛД вр. 44 ал.9 от ЗОП




