
Партида: 3420 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 3420
Поделение: ________
Изходящ номер: 65 от дата 04/05/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Почивна база /ПБ/ Слънчев бряг
Адрес
 к.к. Слънчев бряг
Град Пощенски код Държава
Несебър 8240 Република 

България
За контакти Телефон
общ. Несебър, гр. Несебър, к.к. 
Слънчев бряг

 0882 484609

Лице за контакт
Станка Харизанова
Електронна поща Факс
 harizanova59@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://pb-sunnybeach.com/index.html
Адрес на профила на купувача:
http://www.pb-sunnybeach.com/yujnokrilo3.php

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

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

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
Социална закрила
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Друго (моля, уточнете): ______________ Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на  
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности
РАЗДЕЛ IІ: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА  
ДОГОВОРА
II.1) Вид на процедурата

Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление
Договаряне без обявление

II.2) Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение
No: 722075   от 24/03/2016 дд/мм/гггг
II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
03420-2016-0001(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.5) Описание на предмета на поръчката
Обществената поръчка чрез договаряне без обявление с предмет 
„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи –
преустройство на Южно крило на Дом 1 на ПБМС, к.к. „Слънчев 
бряг“ обхваща следните видове работи, които следва да се 
извършат: 1. Коридори Oтстраняване на тази част от мазилката, 
която е подпухнала в следствие на пронкнала влага откъм фасадата 
в коридорите и баните, както и възстановяването (на варо-
циментова основа) и полагане на шпакловка, преди да се извършат 
останалите операции съгласно проекта. След извършването на 
новата шпакловка, около прозорците следва да се поставят 
алуминиеви лайсни. 2. Антрета Отстраняване на подпухналата тази 
част от мазилката, която е подпухнала и подкожухчена в следствие 
на проникнала влага, както и възстановяването (на варо-циментова 
основа) с цел осигуряване на здрава основа за извършване на 
шпакловката. 3. Бани. Във връзка с открита в коридорите и 
антретата влага, проникваща от баните, и в следствие от нея 
наличие на компрометирана мазилка, то следва с цел 
предотвратяване на последващо влошаване на качеството на 
строителството и хигиенно-битовите условия в сградата, преди 
полагането на новия фаянс и теракот да се положи изолация. Тази 
изолация трябва да осигури еластична водонепроницаема защитна 
преграда под вътрешни подови настилки и душове, както и защитно 
покритие срещу влага при мазилки и фуги. Предвид това се налага 
и предвидените по проект висящи батерии да се подменят със със 
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седящи със същата цел. При тази промяна се налага да се увеличи 
улея и ППР тръбите с изолацията с 0,50 м за студена и 0,50 м за 
топла вода на баня. По същата причина е необходимо полагането на 
един външен ъгъл (лайсна) в повече. 4. Спални и дневни Във 
връзка със сключен договор след проведена публична покана с 
предмет „Извършване на строително-монтажни работи –
преустройство на Южното крило на Хотел 1 на Почивна база на 
Министерски съвет „Слънчев бряг“, общ. Несебър” е предвидено 
боядисване на таваните на помещенията с латекс. Вследствие на 
влага или недобра спойка, шпакловката под нанасяния латекс пада 
и латексовото покритие не може да бъде качествено нанесено. Това 
налага, преди извършването на нанасянето, да бъдат шпакловани 
съответните участъци от тавана с цел изравняване, както и 
подмазване на вратите в стаите и антретата. 5. Фасада Във връзка 
със сключен договор след проведена публична покана с предмет 
„Извършване на строително-монтажни работи – преустройство на 
Южното крило на Хотел 1 на Почивна база на Министерски съвет 
„Слънчев бряг“, общ. Несебър” след направата на скелето и 
обстойно преглеждане на фасадата се установи, че на места има 
подпухнала мазилка вследствие атмосферните условия и малкото 
количество цимент в нея и нешприцовани бетонови елементи. За да 
се осъществи качествено изпълнение е необходимо същата да бъди 
изчукана и подмазана на места с варо-циментова мазилка. 
Вследствие удебеляване на фасадата подпрозоръчните дъски не 
могат да покрият ширината на плота на прозорците и се налага 
демонтаж и подмяна с нови. Същите не са предвидени по проекта, 
но поставянето им е задължително с оглед съхранението на 
извършената изолация.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 37   от 06/04/2016 дд/мм/гггг
III.2) Настоящият договор е сключен след

Процедура за възлагане на обществена поръчка
Рамково споразумение
Динамична система за доставки
Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование и ЕИК (код по Булстат)
„ТЕРМО ЛАЙФ“ ЕООД, ЕИК 201287384
Адрес
ж.к. „Младост”, бл. 61, ет. 1, ап. 3
Град Пощенски код Държава
Несебър 8230 Република 

България
Телефон
0878 331110

Електронна поща Факс
termo_life@abv.bg 0554 66028
Интернет адрес (URL):

Да НеIII.4) При изпълнението участват подизпълнители
Официално наименование на  
подизпълнителя

Дейност, изпълнявана от  
подизпълнителя

Дял на 
участие на  
подизпълните
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ля (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи –
преустройство на Южно крило на Дом 1 на ПБМС, к.к. „Слънчев 
бряг“, Община Несебър”

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  10  (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

без ДДС с ДДС Стойност на  
ДДС (в %)

Стойност: 28378.03 Валута: BGN при
Разменен курс към BGN:

Да НеIII.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е ________ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
договорът е изпълнен
договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване:
27/04/2016 дд/мм/гггг
IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)
Да НеIV.3) Договорът е изменян/допълван

Променено  
условие от  
договора

Преди промяната След промяната Правно основание  
за промяната

Да НеIV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава от ________ месец(а) или ________ дни от крайния срок  
на изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)
Да НеIV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Изпълнението е ________ % 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):
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без ДДС с ДДС Стойност на  
ДДС (в %)

Стойност: 28378.03 Валута: BGN при
Разменен курс към BGN:

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

от изпълнителя    Размер: ________ Валута: ________
от възложителя   Размер: ________ Валута: ________

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Строително-монтажните работи са извършени в посочения в договора 
срок на изпълнение – на 16.04.2016 год., а плащането по него –
на 27.04.2016 год. в посочения в договора срок за плащане.

VІ: ДАТА на изпращане на настоящата информация
Дата: 04/05/2016 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Станка Йорданова Харизанова

Длъжност:
Директор на ПБ "Слънчев бряг" на МС
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