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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, Бул. „Цар Борис III“ № 159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България 1618,
София, Тел.: 00359 28122457, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764.

I.1)

Основна дейност
Вода

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: СН-271 от 17.10.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00435-2019-0077

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Извозване на земни маси от обект "Военна рампа"

ІI.4)

Номер на договора: 8625 от 18.05.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG411, Ирис 2006 ООД, ул. „Погледец“ №24, вх.Б, ет.5, ап.33, България 1505, София, Тел.: 00359 28435167, E-mail:
iris_2006@abv.bg, Факс: 00359 28435167
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Извозване на земни маси от обект "Военна рампа"

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
18.05.2020 г. 

Крайна дата
17.11.2021 г. 

Стойност, посочена в договора
375000 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)

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1026843&newver=2&_ga=GA1.2.622295571.1633612567&PHPSESSID=cbefced094760a8ba0fe895456bb3d42&_gid=GA1.2.234531407.1642062971&header=&header=print
mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg
mailto:iris_2006@abv.bg


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

договорът е изпълнен
Дата на приключване
22.11.2021 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Срокът на договора Стойност на договора; Преди промяната: Срокъ на действие на договора е
1 година. Максималната стойност на договора е 250000 лв. без ДДС; След промяната: Договорът се подновява за
срок до сключване на нов договор, но с не повече от 6 месеца, със стойност на подновяването до 125 000 лева без
ДДС, към които се прибавя остатъчната прогнозна/максимална стойност на договора; Правно основание: На
основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и съгласно предвидени промени по чл.48, ал.1, т.2 от договора.

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 38.96% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
146111.05 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

Последната фактура не е платена.

13.01.2022 г. 

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


