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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: дбб  
Поделение:
Изходящ номер: 1511 от дата 06/04/2021 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен 
^Секторен

1л) Наименование и адрес

(оЛО£/0
Официално наименование:
Технически университет - Варна 
Пощенски адрес:
ул. Студентска № 1

Национален регистрационен номер:
000083626

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт:
Антоанета Мянкова 
Електронна поща:
antoaneta.myankova@tu-varna.bg 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http: / /www2.tu-varna.bg/tu-varna/ 
Адрес на профила на купувача (URL):

Телефон:
00359 899904950 
Факс:
00359 52383771

http://www.tu-varna.bg/zop/index.php?
option=com_content&view=article&id=72:qpe-&catid=10:— 15042016
&Itemid=9
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни

6 3  Публичноправна организация

подразделения
П  Национална агенция/служба

1 I Регионален или местен орган 
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р уг тип:

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

□  Обществени услуги

□  Отбрана
□Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 

I Здравеопазване

1 I Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

□  Социална закрила 
П  Отдих, култура и вероизповедание 
^Образование 
□Д руга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 

□Производство, пренос и разпределение на газ 
и топлинна енергия

1 1 Железопътни услуги
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□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

□Добив на газ или нефт □  Пристанищни дейности
Г~ 1 Проучване и добив на въглища или други I |Летищни дейности

твърди горива
□  Вода □  Друга дейност:______________
П  Пощенски услуги__________________________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА_____________________________________________
II. l) Обект на поръчката
^Строителство______ П  Доставки__________ [~~]Услуги___________________________

II. 2) Процедурата е открита с решение
No: Р-ОП-2 от 24/02/2020 дд/мм/гггг___________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
009б6-2020-0002(ппппп-уууу-хххх)______________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите 
съоръжения и инфраструктура на ТУ-Варна

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 65 от 28/04/2020 дд/мм/гпт

III.2) Договорът е сключен след
П  процедура за възлагане на обществена поръчка 
БЗ рамково споразумение 
□динамична система за доставки 
□  квалификационна система_______________

Ш.З) Изпълнител по договора
Официално наименование:
Серкълист Инженеринг ЕООД

Национален регистрационен номер:
103788208

Пощенски адрес:
ул. Роза 36, вх. Б, ап.
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9010

Държава:
BG

Електронна поща:
serkylsist0mail.bg

Телефон:
00359 888267700

Интернет адрес: (URL) Факс:
00359 52699906

ДаЕЗ Не[_ТИзпълнителят е МСП

Поръчката е възложена на обединение Да □  Не ЕЗ
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  НеЕЗ

Официално наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (% от
договора)_____

III.5) Предмет на договора
Изпълнение на реконструкция, основен и текущ ремонт, наричани по-долу 
за краткост „строителни дейности", за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
условията на това рамково споразумение, техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към рамковото споразумение), техническите и 
ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. 6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 48 или дни 
или
начална дата________дд/мм/птг
крайна дата лц/мм/гггг______

(от сключване на договора)

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 3 5 0 0 0 0 0 Валута: BGN

УНП: 4bd8651 c-cb3b-4af7-bd5e-2bc208c9bb3e 2



Партида: 966 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

III. 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 □  НеЕ2

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
□договорът е изпълнен 
Бйдоговорът е предсрочно прекратен
I Iдоговорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
| | договорът е унищожен________________________________

IV. l) Дата на приключване:
09/03/2021 дд/мм/гггг______

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
С ДС № 376/09.11.2020 г. към рамковото споразумение, страните са се 
споразумели, че на осн. чл. 13, ал. 1, т. 2, рамковото споразумение се 
прекратява с възлагането на обект "Общежитие № 15" и оферираните обекти 
на обща стойност без ДДС в размер на 22 6 7 65.27 лв. , поради достигане 
на максималната му стойност. Договор № 349/19.10.2020 г., с който е 
възложен обект СО бл. 15, е прекратен, поради неосигурено финансиране. 
Предвид горното, с прекратяването на Договор № 349/19.10.2020 г. 
Рамковото споразумение се чита за прекратено от 09.03.2021 г., след 
изтичане на едномесеченото предизвестие за прекратяване от страна на 
възложителя.

IV.3) Договорът е изменян Да □  НеЕЗ
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора

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
Да □  Н еП

. дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)

Да □  Не ЮIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
Изпълнението е 18 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
От сключените 5 договора въз основа на рамковото споразумение не е 
изпълнен един договор, поради неосигурено финансиране по същият. 
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 642402.53 Валута:
Разменен курс към BGN:

BGN

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

I I от изпълнителя Размер:_______ Валута: _____
I I от възложителя Размер: _______ Валута:________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

Да □  Не К

(Кратко описание на причините за неустойките)
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V: ДОПЪЛНИ ГЬЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)_______________________

В раздел IV.5 от Обявление за приключване на договор за обществена 
поръчка с УИН 1009433 от 16.03.2021 г. е допусната техническа грешка в 
изписването на процентите от изпълнението предмета на договора, като 
вместо "88%" следва да се чете "18%". Предвид на посоченото, в раздел 
IV.5 следва да се приеме, че изпълнението по предмета на договора е 18
о. 
о  •

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация_____________________________
Дата: 06/04/2021 дц/мм/птг_______________________________________________________

VII: Възложител:
VII.l) Трите имена (подпис):
Антоанета Банкова Мянкова
VII.2) Длъжност:
Началник отдел ОПИП, упълномощена със Заповед N• 94/08.02.2021 г. на
Ректора на ТУ - Варна
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