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BG-София: 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 

І: Възложител 

Публичен 

I.1)Наименование и адрес 

Национален идентификационен No (ЕИК): 131045382 

BG411, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда, ул. Гладстон 67, За: Михаела Габрашкова, България 1000, София, Тел.: 

02 9406251, E-mail: m.gabrashkova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.pudoos.bg. 

Адрес на профила на купувача (URL): http://pudoos.bg/?p=7299. 

I.2)Вид на възложителя 

Публичноправна организация 

I.3)Основна дейност 

Околна среда 

 

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора 

II.1)Обект на поръчката 

Доставки 

ІI.2)Процедурата е открита с решение 

№: ДЗ-3 от 23.11.2015 г.  

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

00906-2015-0001 

ІI.4)Описание на предмета на поръчката 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2&PHPSESSID=b22a26cce90c8e30f3fcb155449e884a&header=&header=print
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2#I.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2#II.
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2#IV.
mailto:m.gabrashkova@pudoos.bg
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772888&newver=2


Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно 

Приложение № 2 по чл. 38 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни 

болнични отпадъци/ към Дирекция "Нефинансови и стопански дейности" за 

срок от 12 (дванадесет) месеца. Горивото предмет на поръчката е газьол за 

отопление със съдържание на Сяра до 0,001% - код по КН 27 10 19 43. 

 

III: Условия на договора 

ІII.1) 

Номер на договора: 35 от 20.01.2016 г.  

ІII.2)Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3)Изпълнител по договора 

BG411, Зе - Жак ООД, ж.к. Фондови Жилища бл. 218 А, вх. Г, ап. 46, Р 

България 1233,, България 1233, София, Тел.: 0888 721782, E-

mail: zejak@mail.bg, Факс: 0888 721782 

Изпълнителят е МСП: да 

ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5)Предмет на договора 

„Доставка на гориво за отопление със CPV код 09135100-5 съгласно 

Приложение № 2 по чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществени поръчки за нуждите на инсинератор /пещ за изгаряне на опасни 

болнични отпадъци/ към Дирекция „Нефинансови и стопански дейности“. 

ІІI.6)Срок на изпълнение 

Начална дата 

22.01.2016 г.  

Крайна дата 

21.01.2017 г.  

ІII.7)Стойност, посочена в договора 

601492.5 BGN без ДДС 

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

финансиран/а със средства от Европейския съюз 

НЕ 

 

IV: Приключване на договора 

mailto:zejak@mail.bg


договорът е изпълнен 

ІV.1)Дата на приключване 

21.01.2017 г.  

ІV.3)Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4)Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 57.44% от предмета на договора 

Причини за частичното изпълнение: Възложителят не е заявил всичкото 

прогнозно количесто гориво в срока на договора 

ІV.6)Информация за изплатената сума по договора 

345485.8 BGN без ДДС 

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

неустойки 

НЕ 

 

V: Допълнителна информация 

 

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление 

17.02.2017 г.  

 

VII: Възложител 

VII.1) 

Трите имена: Михаела Йорданова Габрашкова 

VII.2) 

Длъжност: В.И.Д Изпълнителен Директор 

 


