
Община Белене <obshtinabl@gmail.com>

ROP Publication Notification

e-rop@aop.bg <e-rop@aop.bg> 19 март 2015 г., 15:05
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
15-00/50
/19.03.2015 г. 

Информация
за
изпълнението
на договор за
обществена
поръчка

Обектът на поръчката е
периодична доставка на
хранителни продукти по п
редварителна заявка за звената
на бюджетна издръжка на
територията на Община Белене по
следните обособени позиции:
Обектът на поръчката е
периодична доставка на
хранителни продукти по
предварителна заявка за
звенатана бюджетна издръжка на
територията на Община Белене по
следните обособени позиции: 1.
Хлебни изделия и производни; 3.
Месо и месни продукти, риба,
яйца; 4. Пресни зеленчуци и
плодове, клубеноплодни,
кореноплоди; 5. Консерви, сухи
бобени и зърнени храни; 6.
Различни хранителни продукти.

Е-31-00-015486/19.03.2015 г. 19.03.2015 г. 655352

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
www.aop.bg

Gmail - ROP Publication Notification https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3d38b51bd6&view=pt&se...

1 от 1 19.3.2015 г. 15:15 ч.



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: 15-00/50 от дата 19/03/2015
Коментар на възложителя:
00661-2011-0003

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, етаж последен, стая №22
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
Електронна поща Факс
obshtinabl@gmail.com 0658 34672; 0658 31036
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://belene.bg/_index.php
Адрес на профила на купувача:
http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10506

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
Друго (моля, уточнете): ______________

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
Отдих, култура и религия

УНП: 0b6d083d-37b7-413c-88db-f33fd4146e94 1
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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: 604   от 07/09/2011 дд/мм/гггг

II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
00661-2011-0003(nnnnn-yyyy-xxxx)

II.5) Описание на предмета на поръчката
Обектът на поръчката е периодична доставка на хранителни 
продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка 
на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 
Обектът на поръчката е периодична доставка на хранителни 
продукти по предварителна заявка за звенатана бюджетна издръжка 
на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 
1. Хлебни изделия и производни; 3. Месо и месни продукти, риба, 
яйца; 4. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди; 
5. Консерви, сухи бобени и зърнени храни; 6. Различни хранителни 
продукти.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 35   от 27/12/2011 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)
ЕТ Нове инженеринг - Антон Антонов, ЕИК (ДДС №) 040171482
Адрес
ул. 33-ти Свищовски полк 41
Град Пощенски код Държава
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Партида: 00661 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Свищов 5250 Република 
България

Телефон
0631 60962

Електронна поща Факс
nove_1991@abv.bg 0631 42575
Интернет адрес (URL):

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
"Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна 
заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община 
Белене"

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)
или
начална дата 27/12/2011 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: 599188.00 Валута:  BGN при 20

Разменен курс към BGN:

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

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:
25/02/2015 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
Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок  
на изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):
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Ceco
Text Box
Заличено с/но чл.23 от ЗЗЛД




