00159-2020-0006
BG-Добрич:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188
BG332, Община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Ели Петрова директор дирекция ХДЕППИП, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, Email: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): https://dobrichka.bg/profile/orders/O30042020-320.
I.2)Вид на възложителя
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Обществени услуги
ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1)Обект на поръчката
Доставки
ІI.2)Процедурата е открита с решение
№: 394 от 30.04.2020 г.
ІI.3)Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00159-2020-0006
ІI.4)Описание на предмета на поръчката
Обществената поръчка включва доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ
„Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офиса на
проект ROBG-456, който се намира в град Добрич, ул. „Независимост“ № 20,
административна сграда на община Добричка в 2 (две) обособени позиции.
Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на обзавеждане за обекти : НЧ“
Нов живот – 1941“ в село Черна, НЧ „Светлина – 1940“ в село Ловчанци и
офис на проекта, находящ се в сградата на община Добричка. Обособена
позиция 2: Доставка и монтаж на фиксирани столове за зрителната зала за
обекти: НЧ“ Нов живот – 1941“ в село Черна и НЧ „Светлина – 1940“ в село
Ловчанци.

III: Условия на договора
ІII.1)
Номер на договора: 96 от 04.09.2020 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, БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ ООД, район Красно село,
ул. „Родопски извор“ № 40, вх.В, ет.3, ап.32, България 7002, София, Тел.: 02
4011000, E-mail: bsi.group@abv.bg, Факс: 02 4011000
Интернет адрес/и:
URL: http://www.bsibg.com/.
Изпълнителят е МСП: не
ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5)Предмет на договора
За обект 1 НЧ“Нов живот–1941“ в с. Черна доставка и монтаж на: маса за
озвучителната техника за концертната зала на читалището;3 бюра,15 броя
щори за прозорци за помещенията,16 стола за посетители,4 маси и3 секции за
новия туристически информационен офис;20 тапицирани стола и 2 големи
маси с 20 места за репетиционната и за конферентната зали;4 гардероба за
съхранение на автентични костюми,инструменти и реквизити;20 стилни
тапицирани стола за конферентната зала;6 огледала,4 броя плотове и 4
щендера за костюми за гримьорната;2 големи огледала за фоайето на
читалището.За обект 2 НЧ „Светлина–1940“ в село Ловчанци доставка и
монтаж на: маса за озвучителната техника за концертната зала на
читалището;4 посетителски стола, маса и 2 компютърни бюра за новия
туристически информационен офис; 16 посетителски стола,1 голяма маса и 7
гардероба за съхранение на автентични костюми,инструменти и реквизити;За
обект 3 офис на проекта доставка и монтаж на:4 раб.стола,4 посет.стола и
2бр.метални шкафа.
ІІI.6)Срок на изпълнение
Срок в дни
72
ІII.7)Стойност, посочена в договора
18213 BGN без ДДС

III.8)Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.
IV: Приключване на договора
договорът е изпълнен
ІV.1)Дата на приключване
20.01.2021 г.
ІV.3)Договорът е изменян
ДА
Променено условие: Чл.9, ал.1 от Договора се изменя като текстът „60
(шестдесет) календарни дни“ се заменя с текста „72 (седемдесет и два)
календарни дни. Всички останали клаузи от договора остават
непроменени.; Преди промяната: Срокът за изпълнение на поръчката е 60
календарни дни.; След промяната: Срокът за изпълнение на поръчката е 72
календарни дни.; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с
постъпило искане за удължаване до 15.01.2021г. на срока за доставка и
монтаж на обзавеждане, предмет на договора, поради заболели от COVID 19
работници и поставяне под карантина на други, които са пряко ангажирани с
производството и доставката.
ІV.4)Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6)Информация за изплатената сума по договора
18213 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
26.01.2021 г.
VII: Възложител
VII.1)
Трите имена: Румяна Димитрова Иванова
VII.2)
Длъжност: Зам.-Кмет ХДЕППИП, упълномощена съгласно Заповед №
1279/02.12.2019 г.

