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Версия за печат

00897-2017-0002

I. II. IV.

BG-Варна:

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): 000662064
BG331, Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и
аеродинамика-Варна, кв.Аспарухово. п.к. 58, ул.Уилям Фруд № 1, За: Емилия Николова - Правен съветник, България
9003, Варна, Тел.: 052 370501, E-mail: office@bshc.bg, Факс: 052 370514
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.bshc.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1898,11860.

I.1)

Вид на възложителя
Публичноправна организация

I.2)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: 791743 от 15.06.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00897-2017-0002

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Осигуряване на невъоръжена физическа охрана, пропускателен режим и сигнално-охранителна дейност (СОД) на
обект "Център по хидро- и аеродинамика - Варна" (ЦХА-Варна): недвижим имот, включващ зелени площи и сгради

ІI.4)

Номер на договора: АВ173434 от 24.07.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG331, СОД-ВАРНА АД, район “Одесос”, ул. “Бузлуджа” № 15, България 9000, Варна, Тел.: 0359 52602179, E-mail:
office@sodvarna.com, Факс: 0359 52684702
Интернет адрес/и:
URL: http://www.sodvarna.com/.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна дейност (СОД), както и пропускателен режим на
обект“Център по хидро- и аеродинамика гр.Варна (ЦХА-Варна), недвижим имот, ползван от ЦХА-Варна, находящ се
на адрес гр.Варна, кв.Аспарухово, местност „Малка чайка“, ул.“Уилям Фруд“ № 1, включващ сгради и зелени площи

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Стойност, посочена в договора
140000 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
01.08.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Обща цена от 01.01.2018 г.; Преди промяната: 4340 лева без ДДС/ МЕСЕЧНО; След
промяната: 4802 лева без ДДС/ МЕСЕЧНО; Правно основание: чл. 116 от ЗОП, във връзка с промяна на размера на
МРЗ съгласно ПМС № 316 от 20 декември 2017 г., както и в съответствие с т. 3.2 и т. 3.3 от договор АВ173434/
24.07.2017 г.
Променено условие: Обща цена от 01.01.2019 г.; Преди промяната: 4802 лева без ДДС/ МЕСЕЧНО; След
промяната: 5260 лева без ДДС/ МЕСЕЧНО ; Правно основание: чл. 116 от ЗОП, във връзка с промяна на размера на
МРЗ съгласно ПМС № 320 от 20 декември 2018 г., както и в съответствие с т. 3.2 и т. 3.3 от договор АВ173434/
24.07.2017 г.
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
116176 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

02.10.2019 г. 

Трите имена: проф. д-р инж. Румен Здравков КишевVII.1)
Длъжност: Ръководител ЦХА-Варна, упълномощен съгласно заповед № РД-09-98/ 09.06.2017VII.2)


