
BG-КОЗЛОДУЙ: 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

ʇʫʙʣʠʯʝʥ 

I.1)Наименование и адрес 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʝʥ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʦʥʝʥ No (ɽʀʂ): 106510388 

BG313, ʄʅʆɻʆʇʈʆʌʀʃʅɸ ɹʆʃʅʀʎɸ ɿɸ ɸʂʊʀɺʅʆ ʃɽʏɽʅʀɽ ʉɺɽʊʀ 

ʀɺɸʅ ʈʀʃʉʂʀ -ʂʆɿʃʆɼʋʁ ɽʆʆɼ, ʫʣ.ʂʠʨʠʣ ʠ ʄʝʪʦʜʠʡ ˉ1, ɿʘ: ɸʅɻɽʃ 

ɸʅɻɽʃʆɺ, ɹʲʣʛʘʨʠʷ 3320, ʂʆɿʃʆɼʋʁ, ʊʝʣ.: 088 8035503, E-

mail: mbalkozloduy@abv.bg, ʌʘʢʩ: 0973 80714 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʘʜʨʝʩ/ʠ: 

ʆʩʥʦʚʝʥ ʘʜʨʝʩ (URL): www.mbal-kozloduy.info. 

ɸʜʨʝʩ ʥʘ ʧʨʦʬʠʣʘ ʥʘ ʢʫʧʫʚʘʯʘ (URL): http://mbal-

kozloduy.info/category/ʧʨʦʬʠʣ-ʥʘ-ʢʫʧʫʚʘʯʘ/. 

I.2)Вид на възложителя 

ʇʫʙʣʠʯʥʦʧʨʘʚʥʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

I.3)Основна дейност 

ɿʜʨʘʚʝʦʧʘʟʚʘʥʝ 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1)Обект на поръчката 

ɼʦʩʪʘʚʢʠ 

ɯI.2)Процедурата е открита с решение 

ˉ: 46 ʦʪ 14.04.2016 ʛ.  

ɯI.3)Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

0400-2016-0001 

ɯI.4)Описание на предмета на поръчката 

ʇʨʝʜʤʝʪ ʥʘ ʧʦʨʲʯʢʘʪʘ ʝ ʜʦʩʪʘʚʢʘ ʥʘ ʬʘʨʤʘʮʝʬʪʠʯʥʠ ʧʨʦʜʫʢʪʠ /ʤʝʜʠʢʘʤʝʥʪʠ/, 

ʟʘ ʨʝʘʣʠʟʠʨʘʥʝ ʥʘ ʙʦʣʥʠʯʥʦ ʣʝʯʝʥʠʝ. ʄʝʜʠʢʘʤʝʥʪʠʪʝ ʩʘ ʚʢʣʶʯʝʥʠ ʚ ʝʜʥʘ 

ʦʙʦʩʦʙʝʥʘ ʧʦʟʠʮʠʷ,442 ʘʨʪʠʢʫʣʘ. 

 

III: Условия на договора 

ɯII.1) 

Номер на договора: 4 ʦʪ 20.07.2016 ʛ.  

ɯII.2)Договорът е сключен след 

ʧʨʦʮʝʜʫʨʘ ʟʘ ʚʲʟʣʘʛʘʥʝ ʥʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʘ ʧʦʨʲʯʢʘ 

Поръчката е възложена на обединение 

mailto:mbalkozloduy@abv.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=801338&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=801338&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=801338&newver=2


ʅɽ 

III.3)Изпълнител по договора 

BG411, ʄɽɼʆʌɸʈʄɸ ɽʆʆɼ, ʞʢ.ʄʣʘʜʦʩʪ 1,ʙʣ.38ɹ, ɹʲʣʛʘʨʠʷ 1784, ʉʆʌʀʗ, 

ʊʝʣ.: 089 7944448, E-mail: ivailo.ganev@medochemie.com, ʌʘʢʩ: 02 9743709 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʘʜʨʝʩ/ʠ: 

URL: www.medochemie.com. 

ʀʟʧʲʣʥʠʪʝʣʷʪ ʝ ʄʉʇ: ʜʘ 

ɯII.4)При изпълнението участват подизпълнители 

ʅɽ 

ɯII.5)Предмет на договора 

ʜʦʩʪʘʚʢʘ ʥʘ ʤʝʜʠʢʘʤʝʥʪʠ 

ɯɯI.6)Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

12 

ɯII.7)Стойност, посочена в договора 

13372.12 BGN ʙʝʟ ɼɼʉ 

III.8)Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 

финансиран/а със средства от Европейския съюз 

ʅɽ 

 

IV: Приключване на договора 

ʜʦʛʦʚʦʨʲʪ ʝ ʠʟʧʲʣʥʝʥ 

ɯV.1)Дата на приключване 

20.07.2017 ʛ.  

ɯV.3)Договорът е изменян 

ʅɽ 

ɯV.4)Договорът е изпълнен в срок 

ɼɸ 

ɯV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем 

ɼɸ 

ɯV.6)Информация за изплатената сума по договора 

11816.1 BGN ʙʝʟ ɼɼʉ 

ɯV.7)Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени 

неустойки 

ʅɽ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

mailto:ivailo.ganev@medochemie.com
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=801338&newver=2


18.08.2017 ʛ.  

 

VII: Възложител 

VII.1) 

Трите имена: ʆʃɻɸ ʊʆʐɽɺɸ ʅʀʂʆʃʆɺɸ 

VII.2) 

Длъжност: ʋʇʈɸɺʀʊɽʃ 

 


