
•Партила: 00758 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)/ил с т
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, уя. Леге 4А О П е-таЛ: рк@аор.Ьа , аор@аор.Ьа
т  интернет адрес: И11р://уу\л/уу.аор.Ьа

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00758
Поделение:___________  ^
Изходящ номер:  от дата ■ / С7 .
Коментар на възложителя:
Обществената поръчка е към преписка: 00758-2016-0013 в АОП.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1 | Публичен

Секторен____________________ _____

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Брикел ЕАД 123526494
Пощенски адрес:
Извън града
Град: код N11X8: Пощенски код: Държава:
Гълъбово ВС344 6280 ВС
Лице за контакт: Телефон:
й н ж '. Красимира Димитрова 0418 62393
Електронна поща: Факс:
ш'агкеК@Ьг1ке1-Ьд. согп 0418 62393
Интернет адрес/и
Основен адрес (ШИ,):
'кк.кр/ /Ьг1 ке1-Ьд . согп/Ьд/
Адрес на профила на купувача (1ЖЬ):
ЬКкр://ммм.Ьг1ке1-Ьд.сош/Ъд/аЬоик-из/Ьиуег- ргоШе/154-(1оз1:аука-па-
АттасКез кг-геадепП-са-писЬсИке-па-Ьг 1ке1-еас1-ро-с11е1:1г1 -оЬозоЬеп1-
рос1к сИ-геГ-потег -12 2 001-2016
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□  Министерство или друг държавен орган, |~~] Публпчноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национал на агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

ГПРегионален или местен орган □  Друг тип:
□Регионална или местна агенция/служба

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
□  Обществен и услуги □  Н аста н я в а н е /жи л и щ н о строителство и места за

отдих и култура
[71 Отбран а □  Социална закрила
□ Обществен ред и сигурност □Отдих, култура и вероизповедание
ПОколна среда □  Образование
□  Икономически и финансови дейности □Друга дейност:
ПЗдравеопазване

1.4) Основна дейност
. (попълва се от секторен възложител)
|~|Производство, пренос и разпределение на газ и □ Железопътни услуги

топлинна енергия
^Електрическа енергия ^Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни

или автобусни услуги
□Д обив на газ или нефт □  Пристанищни дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □Летищ ни дейности

твърди горива
□  Вода □Друга дейност:
□  Пощенски услуги
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РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА_____________________________________________________________________
И л ) Обект на поръчката
| [Строителство___________Б^Доставки_______________ | |Услуги_____________________________________________

11.2) Процедурата е открита е решение
N0: 662 от 19/10/2016 дд/мм/гггг__________________________________________________________________________

11.3) Уникален №  на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00758-201б-0013(пПППП-уууу-ХХХх)___________________________________________________________________________________________

Н.4) Описание на предмета на поръчката
Предметът на обществена поръчка е „Доставка на химически реагенти за 
нуждите на „Брикел" ЕАД по четири обособени позиции" с технически 
характеристики, посочени в техническите спецификации към всяка отделна 
обособена позиция.
Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции 
(ОП) :
- ОП №1: "Доставка на сярна киселина - техническа"
- ОП №2: "Доставка на натриева основа - техническа (база разтвор 47 ч-
50%) "
- ОП №3: "Доставка на железен сулфат 7-хидрат"
- ОП №4: "Доставка на тринатриев фосфат - технически" .
РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.1) Номер на договора: 122001-2 от 06/03/2017 дд/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
^процедура за възлагане на обществена поръчка 
[ ] рамково споразумение 
Мдинамична система за доставки 
| |квалификационна система

III.з) Изпълнител по договора
Офицпално наименование:
Химтекс ООД

Национален регистрационен номер:
836149057

Пощенски адрес:
Бузлуджа № 33
Град:
Димитровград

код ЕШТ8:
ВС422

Пощенски код:
6400

Държава:
ВС

Електронна поща:
2ор@ сЬгшбех.сош

Телефон:
0391 60354

Интернет адрес: (1ЖЬ)
ш м  . сЬгшбех . сош

Факс:
0391 60351

Изпълнителят е МСП Да Ю Не □
Поръчката е възложена на обединение Да □  Не 1X 1
Ш .4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не И

Официални наименование Дейност, изпълнявана от 
подизпълнителя

Дял на участие 
на
подизпълнител 
я (% от 
договора)

Ш.5) Предмет на договора
Доставка на натриева основа 
нуждите на „Брикел" ЕАД

- техническа (база разтвор 47 а 50%) за

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни (от сключване на договооа)
или
началнадата дд/мм/гггг 
крайна дата дд/мм/гггг

Ш.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 19 8 97 5 
Разменен курс към ВСИ:

Валута: всм

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е % от стойността на договора.

Да □  Не 1X 1
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ГАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^Договорът е изпълнен 
□договорът е предсрочно прекратен
□договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
□договорът е унищожен______________________________________________

IV. 1) Дата на приключване:
08/10/2018 дд/мм/гггг_________

IV. 2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

ГУ. 3) Договорът е изменян Да □  Не й
Променено 
условие от 
договора

Преди промяната След промяната Правно основание 
за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок
Договорът е изпълнен със забава о т_________
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

месец(а) или
Дай НеП

. дни от крайния срок на

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да □  Не ЕЗ
Изпълнението е 76 % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):
Прогнозната стойност посочена в документацията на обществената поръчка е 
ориентировъчна и Изпълнителят е запознат и е съгласен с това 
обстоятелство. Доставяните количества са съобразно производствените 
нужди на "Брикел" ЕАД.
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)________________________________________________

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 151256 . 66
Разменен курс към В(Ж:

Валута: вой

IV.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):

Да □  Не Е

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

..................  11 - -........- — — ----- -------------------- ...............................................
VI: ДАТА на изпращане на настоящата и н ф о р м а ц и я Д
Дата: 15/01/2019 дд/мм/гггг

VII: Възложител: ,Т I№//□,
VII. 1) Трите имена (подпис):
Янилин Павлов Павлов
VII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор
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