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Версия за печат

00239-2019-0016

I. II. IV.

BG-Момчилград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984
BG425, Община Момчилград, ул. 26-ти декември №  12, За: инж. Севдалин Огнянов, България 6800, Момчилград,
Тел.: 0888 608668, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631-7841
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

 

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-19-459 от 17.12.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00239-2019-0016

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи
по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“.

ІI.4)

Номер на договора: У-РД-36-42 от 04.06.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG425, „ПЕ ЕНД ПЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ж.к. ”Възрожденци”,бл.55, вх.Г, ет.8, ап.88, България 6600, гр.
Кърджали, Тел.: 0889 370101, E-mail: p_p_kardjali@abv.bg, Факс: 0889 370101
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
„Избор на изпълн. за упражн. на стр. надзор по време на стр. дейности, във връзка с изпълн на стр. – монтаж. работи
по проект: “Реконст. и рехабил. на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в дни
130

Стойност, посочена в договора
20860 BGN без ДДС

ІII.7)
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския
съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
22.11.2021 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
20860 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

01.12.2021 г. 

Трите имена: Илкнур Кязим МюмюнVII.1)
Длъжност: Кмет на община МомчилградVII.2)


