
00159-2019-0005 

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: Емилия Желязкова – 

ст. експерт СКС, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-

mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg. 

Адрес на профила на купувача 

(URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-19032019-271. 

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 

Строителство 

ІI.2)Процедурата е открита с решение 

№: 297 от 27.03.2019 г.  

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

00159-2019-0005 

ІI.4)Описание на предмета на поръчката 

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни 

работи на улици в 60 населени места и на общински път. Обществената 

поръчка включва 17 (седемнадесет) обособени позиции. Ще се извърши 

рехабилитация на 54 улици и на DOB 1108, като 7 улици са с трошенокаменна 

настилка. Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната 

настилка на улици в 19 населени места. 
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III: Условия на договора 

ІII.1) 

Номер на договора: 57 от 24.06.2019 г.  

ІII.2)Договорът е сключен след 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

Поръчката е възложена на обединение 

НЕ 

III.3)Изпълнител по договора 

BG332, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, ул. Полковник Дрангов № 9, България 

9300, Добрич, Тел.: 058 601441, E-mail: office@roadco-bg.com, Факс: 058 

601771 

Интернет адрес/и: 

URL: www.roadco-bg.com. 

Изпълнителят е МСП: да 

ІII.4)При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5)Предмет на договора 

Асфалтиране на ул.2-ра с.Богдан; Изкърпване на асфалтова настилка по ул. 9-

та с.Дончево; Асфалтиране на ул. 8-ма с.Дончево; Асфалтиране на улица 8-ма 

с.Драганово; Асфалтиране на улица 5-та с.Опанец 

ІІI.6)Срок на изпълнение 

Начална дата 

06.08.2019 г.  

Крайна дата 

05.11.2019 г.  

ІII.7)Стойност, посочена в договора 

112083.34 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 

договорът е изпълнен 

ІV.1)Дата на приключване 

20.12.2019 г.  

ІV.3)Договорът е изменян 

НЕ 

ІV.4)Договорът е изпълнен в срок 
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НЕ 

Забавяне в дни: 30 

Причини за забавянето: Срокът за изпълнение на строителството е изтекъл на 

05.11.2019 година. 

ІV.5)Договорът е изпълнен в пълен обем 

НЕ 

Изпълнението е 95.84% от предмета на договора 

ІV.6)Информация за изплатената сума по договора 

101245.57 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 

07.01.2020 г.  

 
 

VII: Възложител 

VII.1) 

Трите имена: Соня Иванова Георгиева 

VII.2) 

Длъжност: Кмет на община Добричка 

 


