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I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

 
 
ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

 
III: Условия на договора

Секторен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000
BG412, Софийска вода АД, гр.София, ж.к. Младост 4, ул.Бизнес парк № 1, сграда 2А, За: Мира
Янкова, България 1766, София, Тел.: 02 8122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 02
8122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://www.sofiyskavoda.bg/default.aspx.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

I.1)

Основна дейност
Вода

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: ДР-259 от 26.05.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00435-2017-0043

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и
отпадъчни води

ІI.4)

Номер на договора: 7682 от 04.12.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG412, ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД, ул. Добри Войников No23, ет. 4, Габон 1164, София,
Тел.: 02 9769666, E-mail: service@intertech-automation.com, Факс: 02 9769666
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води
утайки, FeCl3, Al2(SO4)3 и катийонен флокулант - ОП2

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци

mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg
mailto:service@intertech-automation.com


 
IV: Приключване на договора

 
V: Допълнителна информация

 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

24
Стойност, посочена в договора
100000 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 предсрочно прекратен
Дата на приключване
04.06.2018 г. 

ІV.1)

Причини за прекратяване/унищожаване на договора
неспазване на поетите от изпълнителя ангажименти по договора и недоставяне на поръчани стоки
в рамките на срока за доставка по договора и извън него.

ІV.2)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 0% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
0 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

От изпълнителя, в размер на 20000 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойката е налочена поради забава и
не извършена поръчка- съгласно т.1.3 и т.1.3.1 от Раздел В: Дпецифични условия на дотовора.

03.07.2018 г. 

Трите имена: Васил Борисов ТреневVII.1)
Длъжност: Изпълнителния директорVII.2)


