
Партида : 00388 	 OSЯBПEниE ЗА  ПРHIСЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  ЗА  ОБщЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  (версия  6) 

АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  
1000 София , ул . Леге  4 

e-mai1: k ао  . ,  аор @іаор .Ьg  
интернет  адрес :  http://www.aop.bg  

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  IIРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОР  SA ОБЩЕСТВЕНА  IIОРЪЧКА  
ин  

Деловодна  информация  
Партида  на  възложителя : oog88 
Поделение : 	 л  
Изходящ  номер : ЗОП -о5-.!'. ............... от  дата  08/03/2017 
Коментар  на  възложителя : 
Уникален  N° на  поръчката  в  Регистър  на  обществените  поръчки  00388-2016- 
0022 

РАЗДЕЛ  I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
® Публичен  
ПСекторен  

I.i) Наименование  и  адрес  
Официално  наименование : Национален  регистрационен  номер : 
Българска  национална  телевизия  000672350 
Пощенски  адрес : 
ул . 	Сан  Стефано  N^ 29 

Град : код  NUTS: Пощенски  код : Държава : 
София  вG411 1020 BG 
Лице  за  контакт : Телефон : 
Асен  Илиев  02 	8142744 
Електронна  поща : Факс : 
aliev@bnt.bg  02 	8740064 
Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URI.): 
www.bnt.bg  
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http://www.profilnakupuvacha.com/ БНТ  Профил  на  купувача ,11527 

I.2) Sид  На  възложителя  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 

[] Министерство  или  друг  държавен  орган , ®Публичноправна  организация  
включително  техни  регионални  или  местни  
подразделения  

[] Национална  агенция /апужба  ❑Европейска  институция /агенция  или  
международна  организация  

❑Регионален  или  местен  орган  ❑Друг  тип : 

Регионална  или  местна  агенция 	ба  

I.g) Основна  дейност  
(попълва  се  от  публичен  възложител ) 
❑Обществени  услуги  ❑Настаняване /жилищно  строителство  и  места  

за  отдих  и  култура  
❑Отбрана  ❑Социална  закрила  
❑Обществен  ред  и  сигурност  ❑Отдих , култура  и  вероизповедание  
❑Околна  среда  ❑Образование  
❑Икономически  и  финансови  дейности  ®Друга  дейност : телевизионна  дейност  

Зд  авеопазване  
I.4) Основна  дейност  
(попълва  се  от  секторен  възложител ) 

❑Производство , пренос  и  разпределение  на  газ  ❑Железопътни  услуги  
и  топлинна  енергия  

❑Електрическа  енергия  ❑Градски  железопътни , трамвайни , 
тролейбусни  или  автобусни  услуги  

❑Добив  на  газ  или  нефт  ❑Пристанищни  дейности  
❑Проучване  и  добив  на  въглища  или  други  ❑Летищни  дейности  

твъ  ди  го  ива  
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Партида : 00388 	 ОБЯВЛЕHIдЕ  ЗА  ПРИК IIIОЧВАНЕ  Нд  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  (версин  6) 

РАЗДЕЛ  II: ПРОЦЕДУРА , IIРЕДХОЖПА11тА  СКЛЮЧВАНЕТО  НА  
ДОГОВОРА  
II.i) Обект  на  поръчката  
Строитедство 	 Доставки 	QУслуги  

II.г) цроцедурата  е  открита  с  решение  
No: ЗОП -оi-36 от  i4 ц  2oi6 дц  мм  ггтг  

II.3) Уникален  No ua поръчката  в  Регистьра  на  обществените  поръчки  
Публикувана  в  Регистьра  на  обществените  поръчки  под  уникален  № : 
оо388-гоiб-оогг (nnnnn- 	-юоог) 

II.4) Описание  на  предмета  на  поръчката  
Предмет  на  настоящата  поръчка  е  подмяна  на  студийното  осветление  в  
Апаратно - студийните  комплекси  на  БНТ , включващ  доставка , сервизиране  
на  доставената  техника  по  време  на  гаранционния  й  срок  и  обучение  на  
служителите  на  БНТ  за  работа  с  нея . 

РАЗДFЛ  III: УСЛОВИЯ  НА  ДОГОВОРА  
III.i) Номер  на  догово  а : OП-gi8 от  гб  oi 2oi7 дд  мм  гггг  

Iц .г) Договорът  е  сключен  след  
®процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  
Q рамково  споразумение  
Q динамична  система  за  доставки  

квали  икационна  система  

цI.g) Изпълнител  по  догово  а  
Официално  наименование : Национален  регистрационен  номер : 
ДИНАКОРД - БЪЛГАРИЯ 	ЕООД  831252990 
Пощенски  адрес : 
бул . Искърско  шосе  N^7 
Град : код  NIITS: Пощенски  код : Държава : 

София  BG41 1 1528 BG 
Електронна  поща : Телефон : 

office@pro-technica.com  02 	9782025 

Интернет  адрес : (uxl.) Факс : 

http://www.pro-technica.com  02 	9785870 

Изпълнителят  е  МСП  Да  Q  He  іХІ  
По  ъчката  е  възложена  на  обединение  Да  ❑ He ® 

цI.4) П  и  изпълнението  участват  подизпълнители  Да  ❑ He ® 

Официално  наименование 	 Дейност , изпълнявана  от  Днл  на  участие  
подизпълнителя  на  

подизпълнител  
я  (% от  
догово  а) 

III.5) Предмет  на  договора  
"Подмяна  на  студийното  осветление  в  Апаратно -студийните  комплекси " 

цI.б) Срок  на  изпълнение  
Срок  на  изпълнение  в  месеци : 	 или  дни  45 (от  сключване  на  договора ) 

или  
начална  дата 	 дд/мм/гггг  
к  айна  дата 	 дд  мм  гггг  

III.7) Стойност , посочена  в  договора  (в  цифри ): 

Стойносr без  ДДС : 	 18 3 97 01. 00 	 Banyra: B GN 

Разменен  курс  към  BGN: 

III.8) Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  u/unu програма , Да  ❑ He ® 

финансиран /а  със  средства  от  Европейския  съюз  
Финанси  ането  е 	 % от  стойностга  на  догово  а . 
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Паргида : 00388 	 ОБЯВ IIЕfц3Е', ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  Пд  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  (версия  6) 

РАЗДFЛ  N: ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  ДОГОВОРА  
®договорът  е  изпълнен  
❑договорът  е  предсрочно  прекратен  
Q договорът  е  прекратен  поради  унищожено  рамково  споразумение  
Пдоговоиът  е  vнишожен  

IV.i) Дата  на  приклю zшане : 
о7 о3 го i7 дд  мм  гггг  

IV.2) IIричини  за  прекратяване /унищожаване  на  договора  (когато  е  приложимо ) 

(К  атко  описание  на  обстоятелствата , които  об  славят  п  ек  атяването  ищожаването ) 

IV.g) Догово  ът  е  изменян 	 Да  ❑ He ® 
IIроменено 	Преди  промяната 	След  промяната 	Правно  основание  
ус.повие  от 	 за  промяната  
договора  

IV.4) Договорът  е  изпълнен  в  срок 	 Да  ® Не  ❑ 
Договорът  е  изпълнен  сьс  забава  от 	 месец (а) или 	 дни  от  крайния  срок  на  
изпълнение  на  договора  
Причини  за  забавата  (когато  е  приложимо ): 

(К  атко  описание  на  п  ичините  за  забавата ) 

IV.5) Договорът  е  изпълнен  в  пълен  обем 	 Да  ® He ❑ 

Изпълнението  е 	 % от  предмета  на  договора  (при  частично  изпълнение ). 
Причини  за  частичното  изпълнение  (когато  е  приложимо ): 

(К  атко  описание  на  п  ичините  за  частичното  изпълнение ) 

IV.6) Информация  за  изплатената  сума  no договора  (в  цифри ): 

Стойност  без  ДДС : 	 1839701. 00 	 Валута : 	 BGN 

Разменен  курс  към  BGN: 

IV.7) Във  връзка  с  изпълнението  на  договора  се  дълнсат  или  са  платени 	Да  ❑ He ® 

неустойки  
❑ от  изпълнителя  Размер : 	 Валута : 

❑ от  възложителя  Размер : 	 Валута : 

Причини  за  възникване  на  задължението  за  неустойките  (когато  е  приложимо ): 

(К  атко  описание  на  п  ичините  за  не  стойките ) 

V: 



Партида : 00388 	 ОБЯВЛЕHI3Е  ЗА  ПРИКЛЮЧВАНЕ  Нд  ДОГОВОР  ЗА  ОБЩЕС IВЕНА  ПОРЪЧКА  (версин  6) 

VП .г) Длъжност : 
Генерален  директор  

YHII: еб9с8566-1t$7-427Ь-Ьд92-гА26656е 1ед£ 


