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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 28122559, 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-15 от 17.01.2020 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00435-2020-0001

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на следните неопасни
отпадъци: код 20 03 06, отпадъци от почистване на канализационни системи;код 19 08 01,
отпадъци от решетки и сита; код 19 08 02, отпадъци от пясъкоуловители.

ІI.4)

Номер на договора: 8738 от 13.10.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG412, Общинско предприятие Столично предприятие за третиране на отпадъци, р-н
Кремиковци, с. Яна, местност Садината, България 1805, с. Яна, Тел.: 00359 886095063, E-mail:
office@spto.bg, Факс: 00359 886095063

III.3)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1038835&_ga=GA1.2.1213593919.1663056081&PHPSESSID=d13edebf76607fcc9d87df59cf9de725&header=&header=print
mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg
mailto:office@spto.bg


IV: Приключване на договора

Интернет адрес/и:
URL: http://spto.bg/.
Изпълнителят е МСП: не

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Предаване с цел обезвреждане чрез депониране (без транспортиране) на следните неопасни
отпадъциод 200306 от почистване на канализационни системи,код 190801 от решетки и сита,код
190802 от пясъкоуловит

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Начална дата
13.10.2020 г. 

Крайна дата
13.10.2022 г. 
Стойност, посочена в договора
198000 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
13.10.2022 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Промена на цената; Преди промяната: Общата цена за депонирне е 114,16
лв./тон; След промяната: Общата цена за депонирне се променя на 88,16 лв./тон; Правно
основание: чл.116, ал.1, т. от ЗОП

 Променено условие: Промена на цената; Преди промяната: Общата цена за депонирне е 88,16
лв./тон; След промяната: Общата цена за депонирне се променя на 101,16 лв./тон; Правно
основание: чл.116, ал.1, т. от ЗОП

 Променено условие: Промена на цената; Преди промяната: Размерът на отчисленията по чл.64
е 82 лв./тон; След промяната: Размерът на отчисленията по чл.64 се променя е 95 лв./тон;
Правно основание: чл.116, ал.1, т. от ЗОП

 Променено условие: Стойност на договора; Преди промяната: Стойността на договора е 165000
лв.; След промяната: Стойността на договора се увеличава с 33000 лв.; Правно основание:
чл.116, ал.1, т. от ЗОП

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 96.11% от предмета на договора
Информация за изплатената сума по договора
190299.21 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)



V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Последна фактура от 01.10.2022, не е платена.

20.10.2022 г. 

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


