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А О  П
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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 02716 
Поделение: ТП ДЛС Тополовград 
Изходящ номер: ПО-09-25 от дата 30/03/2020 
Коментар на възложителя:
Изпълнение на договор по открита процедура "Доставка на фуражи и готови 
храни за животни и птици", Обособена позиция № 1 - Доставка на 
концентриран фураж

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
53  Публичен

1.1) Н аименование и адрес
Официално наименование:
Югоизточно държавно предприятие ДП, ТП

Национален регистрационен номер:
2016176540285

Държавно ловно стопанство Тополовград
Пощенски адрес:
ул. Александър Стамболийски 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. согп

Факс:
0470-52210

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.uidp-sliven.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://uidp-sliven.com/procedures/2984
1.2) Вид на възлож ителя
(попълва се от публичен възложител) 

□Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни

ЕЗПубличноправна организация

подразделения 
□Национална агенция/служба

П  Регионален или местен орган 
П  Регионална или местна агенция/служба

□Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

□Общ ествени услуги

□О тбрана
□Общ ествен ред и сигурност 
□ О колн а среда
□Икономически и финансови дейности 
□  Здравеопазване

ПНастаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

ПСоциална закрила 
П  Отдих, култура и вероизповедание 
П  Образование
[ЯДруга дейност: горско стопанство

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 

□Производство, пренос и разпределение на газ 
и топлинна енергия 

□Електрическа енергия

□Ж елезопътни услуги

□Градски  железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги
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□ Д о б и в на газ или нефт 
□П роучване и добив на въглища или други 

твърди горива 
□ В о д а
□П ощ енски услуги

РАЗДЕЛ И: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖ ДАЩ А СКЛЮ ЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА____________________________________

П  Пристанищни дейности 
□Л етищ ни дейности

□ Д р уга  дейност:___

II. l)  Обект на поръчката
□Строителство  Р^Доставки □ У слуги

11.2) П роцедурата е открита с реш ение
N0: РД-10-48 от 02/04/2019 дд/мм/гггг

И.З) Уникален №  на поръчката в  Регистъра на общ ествените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
0271б-2019-0029(ппппп-уууу-хххх)____________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Обособена позиция № 1 - Доставка на концентриран фураж
Смеска за фазани 0-4 седмициЮОО
Смеска за фазани 3-6 седмициЗООО
Смеска за фазани 6-8 седмициЗООО
Смеска за фазани над 8 седмици13000

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 47 от 27/06/2019 дд/мм/гпт

III. 2) Д оговорът е сключен след
ЕЭ процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рам ково споразумение 
□динам ична система за доставки 
□квалификационна система________________

III.3) И зпълнител по договора
Официал но наименование:
ВИ ЕН ЕЙ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Национален регистрационен номер:
203782163

Пощенски адрес:
ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ №32А, ЕТ. 2
Град:
ПАВЛИКЕНИ

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5200

Държава:
ВС

Електронна поща:
nikolay.е.dimitrov0gmail.com

Телефон:
088 8004021

Интернет адрес: (URL)
www.nikolay.е.dimitrov.com

Факс:
088 8004021

Д а U  HeKIИзпълнителят е МСП

Поръчката е възложена на обединение Д а Р  Не 81
Ш .4) При изпълнението участват подизпълнители Д а Р  Н е й

О фициално наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител  
я (% от
договора)______

Ш .5) Предмет на договора
Обособена позиция: № 1
Смеска за фазани 0-4
Смеска за фазани 3-6
Смеска за фазани 6-8
Смеска за фазани над

- Доставка на концентриран фураж 
седмициЮОО 
седмициЗООО

III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни 
или
начална дата________ дд/мм/гггг
крайна дата дд/мм/гггг_____

(от сключване на договора)

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

УНП: 3f28c259-a8d8-40ce-8846-df4893c7d43f 2
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Стойност без ДДС: 1 1 0 6 0 . 0 0  
Разменен курс към ВО№

Валута: воы

Ш.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.

Да О  НеК1

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮ ЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЕЗдоговорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
□договорът е унищожен______

IV. 1) Д ата на приключване:
17/03 /2020  дд/мм/гггг_______

IV»2) Причини за  прекратяване/унищ ож аване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

1У.з) Договорът е и зм е н я н __________________________________________________ Да □  Не ЕД
Променено Преди пром яната След промяната П равно основание
условие от за  промяната
договора

IV. 4) Д оговорът е изпълнен в  срок Да К1 Не □
Договорът е изпълнен със забава о т ________ месец(а) и л и _________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

1У.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ЕЗ Не □
Изпълнението е ________ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) И нформация за  изплатената сума по договора (в  цифри):
Стойност без ДДС: 1 1 0 6 0 . 0 0  Валута: ВвИ
Разменен курс към 1ЮМ:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дълж ат или са платени Да □  Не ЕЗ
неустойки

□  от изпълнителя Размер:________ Валута:________
□  от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
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VI: ДАТА на изпращ ане н а настоящ ата информация
Дата: 30/03/2020 дд/мм/птт ... .

VII: Възлож ител:
VII. 1) ТрИТе И М РН Я ( ттттти дл ^ .

инж.

// ле ,1 /?К

(Ш] П\1, Т*%

У11.2) Длъжност:
Директор /

тр.....  ,Р | Г
Ш-1\ гж **с^ -' Й/1у/

УНП: 3£28с259-а8(18-40се-8846-с1Г4893с7с143Г 4


