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РИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

>МАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02 
Поделение: ТП ДЛС Тополое  
Изходящ номер: ПО-09-18 ог 
Коментар на възложителя:
Изпълнение на догове 
напитки за нуждите ь 
24 месеца”

716
град
’ дата 12/03/2020

>р по открита процедура с предмет: "Доставка на 
:а ТП ДЛС „Тополовград" - гр.Тополовград за срок от

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ!
ЕЗ Публичен 
П  Секторен

1ТЕЛ

I.i) Наименование и адре1C
Официално наименование:
Югоизточно държавно 
Държавно ловно стопа

предприятие ДП, ТП 
нство Тополовград

Национален регистрационен номер:
2016176540285

Пощенски адрес:
ул. Александър СтамС олийски 17
Град:
Тополовград

код NUTS:
BG422

Пощенски код:
6560

Държава:
BG

Лице за контакт:
инж. Николай Петров Лафчиев

Телефон:
0470-52210

Електронна поща:
dlstopolovgrad@uidp- sliven.com

Факс:
0470-52210

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.uidp-sliven.com 
Адрес на профила на купува*
http://uidp-sliven.с

а (1ЖЬ):
om/procedures/24 5 6

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен въз/ 

^Министерство или друг дъ] 
включително техни регион 
подразделения 

ПНационална агенция/служ

□Регионален или местен орг 
П Регионална или местна are

ожител)
>жавен орган, И Публичноправна организация 
ални или местни

ба □Европейска институция/агенция или 
международна организация 

ан □ Д руг тип: 
нция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен въз/ 

□Обществени услуги

□Отбрана
□Обществен ред и сигурност 
□Околна среда 
□Икономически и финансов 
□  Здравеопазване

ожител)
П  Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура 
ПСоциална закрила 
□Отдих, култура и вероизповедание 
П  Образование 

и дейности ЕЗДруга дейност: горско стопанство

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възл< 

□Производство, пренос и ра: 
и топлинна енергия 

□Електрическа енергия

>жител)
шределение на газ □Железопътни услуги

П  Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги

mailto:pk@aoD.bq
http://www.aoo.ba
http://www.uidp-sliven.com
http://uidp-sliven.%d1%81


[ ] Добив на газ или нефт П Пристанищни де 
□Проучване и добив на въглища или други □Летищни дейнос 

твърди горива
□  Вода □  Друга дейност: 
П  Пощенски услуги

йности
ги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮ1 
ДОГОВОРА

IBAHETO НА

Ил) Обект на поръчката
□Строителство К| Доставки ПУслуги

11.2) Процедурата е открита с решение
N0: РД-10-175 от 04/10/2018 дд/мм/гггг

И.З) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
0271б-2018-0149(ппппп-уууу-хххх)

поръчки

11.4) Описание на предмета на поръчката
Тази процедура се провежда за определяне на изпъх 
напитки за нуждите на ТП ДЛС „Тополовград" - гр.! 
24 месеца

нител за Доставка на 
ополовград за срок от

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III. 1) Номер на договора: 123 от 07/12/2018 дд/мм/гггг

III. 2) Договорът е сключен след
И  процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рамково споразумение 
□динамична система за доставки 
Пквалификационна система

Ш.з) Изпълнител по договора
Официал но наименование:
ПЕМАР ДРИНКС ООД

Нациош
20106£

1лен регистрационен номер:
091

Пощенски адрес:
ул. Ген. Заимов, бл.9, вх.Б, ап.7
Град: код NUTS:
гр. Ямбол BG34 3

Пощенс
8600

си код: Държава:
BG

Електронна поща:
pemar drinks@abv.bg

Телефоь
046 3534

Интернет адрес: (URL)
www.pemar drinks.com

Факс:
046 6(3534

Изпълнителят е МСП Д а О  H eg]

Поръчката е възложена на обединение Да □  H eg]

Ш.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  НеК|
Официално наименование Дейност, изпълня]

подизпълнителя
*ана от Дял на участие 

на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

Ш.5) Предмет на договора
"Доставка на напитки за нуждите на ТП ДЛС „Топол 

гр.Тополовград за срок от 24 месеца”
ювград" -

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месени: 24 или лни Гот сключване н 
или
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

а договора)

Ш.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 23000.00 
Разменен курс към ВО№

Валута: BGN

III. 8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или про 
финансиран/а със средства от Европейския съюз

грама, Да □  Не KI

УНП: 96664с21 -е21 Ь-4с193-90Ь9-а49бМ7ас12с1 2
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Партида: 02716 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

| Финансирането е %  от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛ1
Юдоговорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно щ 
□договорът е прекратен пор 
□договорът е унищожен

ОЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

екратен
ади унищожено рамково споразумение

IV. 1) Дата на приключва
17/02/2020 дд/мм/гггг

1У.2) Причини за прекра тяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоя*] елствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)
1У.З) Договорът е измени н Да □  Не Е9

Променено П 
условие от 
договора

реди промяната След промяната Правно основание
за промяната

1У.4) Договорът е и з п ъ л е

Договорът е изпълнен със за 
изпълнение на договора 
Причини за забавата (когато

енвсрок Да £3 Не □
бава от месепГа) или дни от крайния срок на

е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
1У.5) Договорът е изпълн
Изпълнението е 5 
Причини за частичното изш

ен в пълен обем Да [Я Не □
6 от предмета на договора (при частично изпълнение), 
лнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причин ите за частичното изпълнение)
IV. 6) Информация за изг
Стойност без ДДС:
Разменен курс към ВО№

латената сума по договора (в цифри):
23000.00 Валута: ВСМ

1У.7) Във връзка с изпъл* 
неустойки
□  от изпълнителя Размер:
□  от възложителя Размер: 
Причини за възникване на з;

[ението на договора се дължат или са платени Да □  Не £3

Валута:
Валута:

удължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причин *те за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИН<ФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане н а настоящата информация
Дата: 12/03/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII. 1) Трите имена (п о д т [с):



Николай Петров Лафчиев
У11.2) Длъжност:
Директор

УНП: 96664с21 -е21 Ь-4<193-90Ь9-а496й>27а<12с1 4


