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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 966
Поделение:________
Изходящ номер:__________ . от дата.
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЕЗ Публичен
П  Секторен____________________

I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Техтически университет - Варна

Национален регистрационен номер:
000083626

Пощенски адрес:
ул. Студентска 1
Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9010

Държава:
BG

Лице за контакт:
Антоанета Мянкова

Телефон:
0359 899904950

Електронна поща:
antoaneta.myankova@tu-varna.bg

Факс:
0359 52302771

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://wwwl.tu-varna.bg/tu-varna 
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.tu-varna.bg/zop/index. 
option=com_content&view=section&i

/

php?
d=3&Itemid=2

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

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

□  Национална агенция/служба

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

^Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:_______________

1-3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 

□Общ ествени услуги

□О тб р ан а
□О бщ ествен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности
□  Здравеопазване ________________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
ЕЗ Образование
□ Д р у г а  дейност:_______________

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

□  Производство, пренос и разпределение на газ 
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия

□Ж елезопътни услуги

□  Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги
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□ Д о б и в  на газ или нефт □  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □Л ети щ н и  дейности

твърди горива
□  Вода □ Д р у г а  дейност:
□  Пощенски услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА
II. l) Обект на поръчката

[~~| Строителство________ ПДоставки___________ ^ У сл уги __________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: Р-ОП-7 от o i/об/2020 д д / м м / г п т ________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
00966-2020-0005(nnnnn-yyyy-xxxx)__________

И.4 ) Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящата обществена поръчка е сервизно обслужване, ремонт 
и техническа поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол 
и управление качеството на подаване на топлинна енергия на ОВК 
инсталации за нуждите на Технически университет-Варна", което обхваща 
дейности по сервизно обслужване на климатични сплит системи, парова 
централа, парни котли КМ 12, водогрейки котли EN 450, EN 350 и EN 250, 
абонатни станции и отоплителни/ охладителни съоръжения и газови 
инсталации, за които се извръшват дейности по проверка и почистване 
на въздушния изпарител; проверка и почистване отвеждането на 
конденза; почистване на кондензни вани; почистване на въздушни филтри; 
проверка на електрозахранване и оперативни вериги; проверка на 
електронното управление; проверка на водни помпи; проверка 
автоматичното управление на горелките и техните защити; обща механична 
проверка; проверка своевременното задействане на газсигнализацията и 
нормалната работа на аварийната вентилация; проверка херметичността на 
уреда по газова и водна част; проверка правилната настройка на работни 
и аварийни термостати (пресостати) на котела; проверка чистотата на 
филтрите на горелката; проверка автоматичното управление на горелката и 
нейните защити; проверка чистотата на горивните филтри; проверка 
херметичността на инсталацията в ГРИТ.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 2Ю  от 0 3/0 8 / 2 0 2 0 дд/мм/гпт

III.2) Договорът е сключен след
59 процедура за възлагане на обществена поръчка 
□рам ково споразумение 
□динам ична система за доставки 
□  квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
СЕРКЪЛСИСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Национален регистрационен номер:
103788208

Пощенски адрес:
ул. Роза 336, вх. Б, ап. 6

Град:
Варна

код NUTS:
BG331

Пощенски код:
9010

Държава:
BG

Електронна поща:
serkylsist@mail.bg

Телефон:
0359 888267700

Интернет адрес: (URL) Факс:
052 69906

Изпълнителят е МСП Да 1X1 H e U
Поръчката е възложена на обединение Да □  НеЕЗ

III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Н еН
Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие

подизпълнителя на
подизпълнител
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я (% от
________________________ _______ ____________________________договора)______
111.5) Предмет на договора
„Сервизно обслужване, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирана 
система за оперативен контрол и управление качеството на подаване на 
топлинна енергия на ОВК инсталации за нуждите на Технически университет 
-Варна".
111.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 48 или дни ________  (от сключване на договора)
или
начална дата________ дд/мм/гпт
крайна дата дл/мм/гпт_______________________________________________________

111.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 998836.80 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

Ш.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, Да G  Не [8
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.___________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Г~1 договорът е изпълнен 
08 договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
[□договорът е унищожен______________________________________________________________

IV. l) Дата на приключване:
24/03/2022 дд/мм/гпт______

IV. 2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
На осн. чл. 36, ал. 1 от Договора, поради виновно неизпълнение на 
задълженията по договора за периода от м.09.2021 г. до м.02.2022 г. 
вкл., поради непредставяне на отчети за извършените дейности, не 
предсавяне на приемо-предавателни протоколи за отчетените месеци, 
съобразно Работната програма и неприемане на работата по представените 
фактури от ТУ - Варна.
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Д а Н  Н еП
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора

1 В КСС - обр. 1 .Абонаментно В Количествено- 116, ал. 1, т. 3
№ 5 към обслужване на стойностна от ЗОП, във
Техническото климатични сплит сметка - Образец връзка с чл. 44
предложение системи; цена на № 5, приложение от Договора

1 бр. за 1 месец към Техническо
брой месеци предложение за
-„40" ; изпълнение на
2 .Абонаментно поръчката на
обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
водогрейни котли неразделна част
EN 450, EN 350 и от Договора,
EN 250; цена на видовете работи
1 бр. за 1 месец за брой месеци
брой месеци се променят,
-„48"; както следва:1 .
3.Абонаментно Абонаментно
обслужване на обслужване на
абонатни станции климатични сплит
И системи; цена на
отоплителни/охла 1 бр. за 1 месец
дителни брой месеци,
съоръжения; цена числото „40" се

УНП: af458786-e23f-4a58-874c-273147a78422 3



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

на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци-48";
4.Абонаментно 
обслужване на 
бутилкови газови 
инсталации; цена 
на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци; 
Абонаментно 
обслужване на 
газови

променя на „4".
2 . Абонаментно 
обслужване на 
водогрейни котли 
EN 450, EN 350 и 
EN 250; цена на
1 бр. за 1 месец 
брой месеци, 
числото „48" се 
променя на „24".
3. Абонаментно 
обслужване на 
абонатни станции

инсталации; цена 
на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци.

и
отоплителни/охла
дителни
съоръжения; цена 
на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци, числото 
„48" се променя 
на „24".
4. Абонаментно 
обслужване на 
бутилкови газови 
инсталации; цена 
на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци, отпада 
като вид работа 
и няма да се 
изпълнява по 
Договора.
5. На ред 
Абонаментно 
обслужване на 
газови
инсталации; цена 
на 1 бр. за 1  

месец брой 
месеци, се 
добавя следния 
текст: „За 9 бр. 
газови
инсталации се 
предвиждат 24 
броя месеци, а 
за 1 брой газова 
инсталация - 48 
броя месеци".

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да □  Н е П
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) и ли _________ дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV. 5) Договорът е изпълнен в пълен обем Д а П  НеЕЗ

У Н П : a f 4 5 8 7 8 6 -e 2 3 f -4 a 5 8 -8 7 4 c -2 7 3 1 4 7 а7 8 4 2 2 4
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Изпълнението е 13.58 %  от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)__________________________________

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 135602.40 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да Q  Не 63 
неустойки

П  от изпълнителя Размер:________ Валута:_________
Г~| от възложителя Размер:________ Валута:_________
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)_________________

V: ДОПЪЛНИ'Г.ЬЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация______________________________

Дата: 12/04/2022 дд/мм/гпт___________________________________________________________

VII: Възложител:___________________________________________________________

VII.l) Трите имена (подпис):
Антоанета Банкова Мянкова
VII.2) Длъжност:
Началник отдел ОПТ /съгл. заовед № 94/08.02.2021 г. на Ректора на ТУ - 
Варна/ ___________________________________________
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