
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
369

Поделение
Община Луковит

Изходящ номер
01-1274

от дата
11-май-2021

Поръчката е възложена на обединение
Не

При изпълнението участват подизпълнители
Не

Договорът е изменян
Не

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Национален регистрационен номер
000291602

Пощенски адрес
ул. ВЪЗРАЖДАНЕ № 73

Град
гр.Луковит

код NUTS
Ловеч

Пощенски код
5770

Държава
България

Лице за контакт
Галина Дамянова Кузманова

Телефон
+359 876344285

Факс
+359 52014

Електронна поща
g.kuzmanova@lukovit.bg



Основен адрес (URL)
https://www.lukovit.bg

Адрес на профила на купувача (URL)
https://app.eop.bg/buyer/16064

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ IІ: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

IІ.1) Обект на поръчката

Услуги

IІ.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00369-2020-0015

IІ.3) Описание на предмета на поръчката

Описание
Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при
зимни условия.
Услугата включва  следните  видове работи:

Снегопочистване;

Опесъчаване;

Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси.

Община Луковит ще възложи поръчка по реда на чл. 178 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: "Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021
г.” в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.000 км.

Обособена позоция № 2 - Улична градска мрежа 52 км. на гр. Луковит, 8.2 км. на с. Пещерна и 6.5 км. на с. Дъбен.

В настоящата процедура Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на
участниците да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на
основание чл. 181, ал.2 от ЗОП.
Разпоредбата на чл. 61 от ППЗОП регламентира поредността на действията на Комисията по разглеждане и оценка
на предложенията.

РАЗДЕЛ IІІ: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

IІІ.1) Номер на договора

111

от
23-ноември-2020

IІІ.2) Договорът е сключен след



процедура за възлагане на обществена поръчка

IІІ.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
ВИНАПЪТ ЕООД

Национален регистрационен номер
202306859

Пощенски адрес
ул. Бузлуджа 14

Град
Луковит

код NUTS
Ловеч

Пощенски код
5770

Държава
България

Телефон
+359 886717003

Електронна поща
niki_viki1981@abv.bg

Изпълнителят е МСП
Да

IІІ.5) Предмет на договора

Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен период 2020/2021 г.” по Обособена
позиция No 1 - ІV- четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община-Луковит - 64.000 км.
Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските
пътища на територията на общината за зимния експлоатационен сезон 2020/2021 година с цел осигуряване
безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка
призимни условия. Услугата включва следните видове работи: Снегопочистване; Опесъчаване; Обработка на
заледени участъци с пясъко-солени смеси.

IІІ.6) Срок за изпълнение

начална дата
23-ноември-2020

крайна дата
30-април-2021

IІІ.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
130000

Валута:
BGN

IІІ.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА



договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:
30-април-2021

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:
42822

Валута:
BGN

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

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
Не

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
11-май-2021

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Иван Грънчаров

VIII.2) Длъжност:

Кмет на Община Луковит


	

