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Версия за печат

00246-2017-0060
I. II. IV.
BG-с. Ковачево:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж.Л. Янкова Специалист, търговия, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662916, E-mail: lora@tpp2.com, Факс:
042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1782.html.
I.4) Основна дейност
Електрическа енергия

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 19184-1 от 17.01.2020 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0060
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
Среден ремонт на КА-1 и КА-2 по дванадесет обособени позиции: Х-та обособена позиция –
Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-2Г на КА-2.
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 16843 от 28.02.2020 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
III.3) Изпълнител по договора
BG344, „Металик” АД, кв. Индустриален, България 6000, гр. Стара Загора, Тел.: 00359 42612811,
E-mail: office@metalik.com, Факс: 00359 42612814
Интернет адрес/и:
URL: www.metalik.com.
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=986206
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ДА
Подизпълнител: „Енергоремонт – Гълъбово” АД; Дейност: Ремонтни и монтажни дейности;
Дял: 10%
ІII.5) Предмет на договора
Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-2Г на КА-2
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни
70
ІII.7) Стойност, посочена в договора
87200 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
22.06.2020 г.
ІV.3) Договорът е изменян
ДА
Променено условие: Раздел II, Срок за изпълнение. Място на изпълнение, чл. 5, ал. 1.; Преди
промяната: Срокът за изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72часови проби, но не повече от 70 дни от датата на сключването му.; След промяната: Срокът за
изпълнение на договора е до подписване на протокол за проведени на 72-часови проби, но не
повече от 130 дни от датата на сключването му.“; Правно основание: чл. 116, ал. 1, т.3 и чл. 13,
ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение
на НС на 13.03.2020г.
Променено условие: Раздел IV Гаранция за изпълнение ; Преди промяната: чл. 14 (1)
т.2.гаранцията за изпълнение да бъде със срок на валидност 16 месеца от датата на сключване на
договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се
издава нова.; След промяната: Изпълнителят се задължава да удължи валидността на
представената от него банкова гаранция за изпълнение на договора до 07.08.2021 г., или да
представи друга такава по един от предвидените в ЗОП начини – парична сума, банкова гаранция
или застраховка. Прилагат се правилата на раздел IV Гаранция за изпълнение.; Правно
основание: чл. 116, ал. 1, т.3 и чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на НС на 13.03.2020г.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
ДА
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
87200 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
30.06.2020 г.
https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=986206
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VII: Възложител
VII.1) Трите имена: инж. Живко Димитров Динчев
VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=986206
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