
Партилг. 01558 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bo 
интернет адрес: http://www.aop.bQ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01558 
Поделение: БДЖ-Товарни превози ЕООД 
Изходящ номер: ш -23-6-4£тдата 0^/12/2018 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
□П убличен
^Секторен______________________________________________ ____________________ _

I.i) Наименование и адрес____________________ _________________________
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
БДЖ-Товарни превози ЕООД 175403856
Пощенски адрес:
ул. Иван Вазов
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
София BG411 1080 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Катя Стоянова 0882 025755
Електронна поща: Факс:
орр tp@bdz.bg 02 9877983
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/profile.html
La) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□М инистерство или друг държавен орган, П  Публичноправна организация
включително техни регионални или местни 
подразделения

□Н ационална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

□Регионален или местен орган □ Д р у г  ти п:______________
□Регионална или местна агенция/служба______________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

□Общ ествени услуги

□О тбрана
□Обществен ред и сигурност 
□Околна среда
□Икономически и финансови дейности 
□Здравеопазване_________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□Производство, пренос и разпределение на газ ^Ж елезопътни услуги 

и топлинна енергия
□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни,

тролейбусни или автобусни услуги

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□Социална закрила 
□ О тди х, култура и вероизповедание 
□Образование
□ Друга дейност:______________
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□ Д оби в на газ или нефт □  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □Летищ ни дейности

твърди горива
□ В о д а □ Д р уга  дейност:
□П ощ енски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА________________________________________ _
Ил) Обект на поръчката
□  Строителство______ [̂ Доставки__________ Г~]Услуги_______ _____________________
II.2) Процедурата е открита с решение
N0:7 от 20/02/2017 дд/мм/гпт_________________________________________________
и,3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
0i558-20i8-0007(nnnnn-yyyy-xxxx)___________________________ ____________________
II. 4) Описание на предмета на поръчката
Доставка на изделия от стомана, както следва: ~ Обособена позиция 1 - 
„Доставка на арматурна стомана, тел термично обработена БДС 4758-2008 
или еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 4 316.40 лв. без ДДС; - 
Обособена позиция 2 - „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 
10060:2005 или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или 
еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 17 978,07лв. без ДДС; - 
Обособена позиция 3 - „Доставка на плоски стоманени пръти, БДС EN 
10058:2005 или еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 19 153,75 лв. 
без ДДС; - Обособена позиция 4 - „Доставка на ъглови профили от 
стомана, БДС EN 10056-1:1999 или еквивалентен" на стойност 
ненадвишаваща 20 088,00 лв. без ДДС; - Обособена позиция 5 - „Доставка 
на "П" профил горещо валцован БДС EN 10279 или еквивалентен" на 
стойност ненадвишаваща 3 573,90 лв. без ДДС; - Обособена позиция 6 - 
„Доставка на "П" профил студено огънат ГОСТ 8240-97 или еквивалентен" 
на стойност ненадвишаваща 1 692,00 лв. без ДДС; - Обособена позиция 7 - 
„Доставка на шестостенна стомана на пръти БДС EN 10061:2005 или 
еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 5 938,35 лв. без ДДС; ~ 
Обособена позиция 8 - „Доставка на листова стомана БДС EN 10051:1997 
или еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 4 591,22 лв. без ДДС; - 
Обособена позиция 9 - „Доставка на тръби стоманени, безшевни горещо 
валцовани БДС 6007-80 или еквивалентен, студено валцовани БДС 6057-81 
или еквивалентен и водо-и газопроводни БДС 738-85 или еквивалентен" на 
стойност ненадвишаваща 14 245,00 лв. без ДДС; - Обособена позиция 10 - 
„Доставка на тръби стоманени безшевни БДС EN 10 220:2004 или 
еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 8 109,20 лв. без ДДС; - 
Обособена позиция 11 - „Доставка на кухи пръти за обработване с 
металорежещи машини БДС EN 10294-1:2005 или еквивалентен" на стойност 
ненадвишаваща 11 385,00 лв. без ДДС; - Обособена позиция 12 - „Доставка 
на тръба квадратна стоманена горещо валцована БДС 6007:1980 или 
еквивалентен" на стойност ненадвишаваща 1 732,50 лв. без ДДС.__________

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА_______________________
Ши) Номер на договора: 01-04-68 от 13/07/2018 дд/мм/гпт____________________ _________
III. 2) Договорът е сключен след
^процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рамково споразумение 
□динамична система за доставки
□квалификационна система____________________________________________________
Ш.З) Изпълнител по договора_________________ __________________________ _
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Майкромет ООД 114141282
Пощенски адрес:
Западна промишлена зона, база Хидрострой
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Белене BG314 5930 BG
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Електронна поща:
mlbelene@abv.bg

Телефон:
065 833182

Интернет адрес: (URL) Факс:
065 833136

Изпълнителят е МСИ ДаЙЗ HeU
Поръчката е възложена на обединение Д а П Н е Н
Ш.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Н е й

Официално наименование Дейност, изпълнявана от
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (%  от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2018 г.
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месени: я или дни Гот сключване на договора) 
или
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата лл/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 88 639 . 4 0 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

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 □  He IS

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
[^ договорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
Пдоговорът е унищожен_________________________________

IV.i) Дата на приключване:
o8/n/2Ql8 дд/м м/гггг______
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

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

IV.3) Договорът е изменян Д а Р Н е | %
Променено 
условие от 
договора

Преди промяната След промяната Правно основание 
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава о т ______
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

месец(а) или
Д а й  НеП

дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да □  Не ЕхЗ
Изпълнението е 98.25 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
По обособена позиция № 2, изпълнителят не е доставил 330 кг кръгли 
пръти с диаметър 130, а по обособена позиция № 7, същият не е доставил 
50 кг шестостен S 75/2м.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)_________________________________
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IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 87091.30 Валута: BGN
Разменен к>грс към BGN:

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

(8  от изпълнителя Размер: 154.81 Валута: BGN
□  от възложителя Размер:________ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):
По обособена позиция № 2, изпълнителят не е доставил 330 кг кръгли 
пръти с диаметър 130, а по обособена позиция № 7, същият не е доставил 
50 кг шестостен S 75/2м. Неустойката за горепосоченото неизпълнение е 
взета от гаранцията за изпълнение, в размер на 154,81 лв.
(Кратко описание на причините за неустойките)_________________________________________

VII. 1) Трите имена (подпис))^-^* ' А
ИНЖ. Любомир

.

VII.и) Длъжност: 7
Управител на "Б^^-То^а^^и бЦ^&рз!^/ЕООД

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 
ал.5 от ЗОИ

е/
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