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I. II. IV.

BG-с. Ковачево:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Секторен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. Нено Димов,
България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: Протокол № 13, т.6 от 23.04.2014 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2018-0095

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране,
доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и
газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД.
Предметът на поръчката включва извършване на оценка на съответствието на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, издаване на
разрешение за строеж, упражняване на строителен надзор, изготвяне и регистриране на
технически паспорт и издаване на разрешение за ползване на всички етапи на строежа.

ІI.4)

Номер на договора: 13286 от 15.09.2014 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договораIII.3)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1009550&_ga=GA1.2.933820381.1578638325&__cfduid=d2c26837f2305060f617fcdc169224bb71614243486&header=&header=print
mailto:n.dimov@tpp2.com


IV: Приключване на договора

BG334, “СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ” ООД, ул. „Палаузов” № 15, ет.3, ап.9, България 7700,
Търговище, Тел.: 0601 81617, E-mail: cvmconsult@abv.bg, Факс: 0601 81617
Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за инвестиционен проект „Проектиране,
доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и
газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове от 1 до 8 в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
48
Стойност, посочена в договора
52900 BGN без ДДС

ІII.7)

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ

III.8)

договорът е изпълнен
Дата на приключване
07.10.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: 1.Общата стойност на договора съгласно Раздел II „Цена, начин на
плащане и фактуриране“ се намаля със 7 935.00 лева без ДДС, представляваща сумата по
5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6, дължима след въвеждане в
експлоатация и регистриране на технически паспорт. От точка 2 отпадат съответните тирета
за плащане на сумата по 5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6,
дължими след въвеждане в експлоатация и регистриране на технически паспорт. 2.Срокът
за изпълнение предмета на договора съгласно точка 1 от Раздел IIІ „Срок за изпълнение“ се
изменя до 25.08.2019 г. 3.От Приложение № 1 Техническо задание отпадат подетапи 4.2, 4.5
и 4.6 – доставка, монтаж и завършване на СМР на ГРП с №№ 2, 5 и 6, както и етапи 6, 9 и
10, включващи дейностите по въвеждане в експлоатация на ГРП с №№ 2, 5 и 6 за Блокове 2,
5 и 6. Всички останали клаузи от договор № 13286 от 15.09.2014г. остават непроменени.;
Преди промяната: 1. Обща стойност на договора е 52 900.00 лева, (петдесет и две хиляди
и деветстотин лева), без ДДС. 2. Срокът за изпълнение на договора започва от датата на
сключването му и е в пряка зависимост от времетраенето на договора за изпълнение на
строежа, но не повече от 48 /четиридесет и осем/ месеца, считано от сключването му. 3. ;
След промяната: 1. Общата стойност на договора съгласно Раздел II „Цена, начин на
плащане и фактуриране“ се намаля със 7 935.00 лева без ДДС, представляваща сумата по
5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6, дължима след въвеждане в
експлоатация и регистриране на технически паспорт. От точка 2 отпадат съответните тирета
за плащане на сумата по 5% от стойността на договора за всяко едно ГРП с №№ 2, 5 и 6,
дължими след въвеждане в експлоатация и регистриране на технически паспорт. 2. Срокът
за изпълнение предмета на договора съгласно точка 1 от Раздел IIІ „Срок за изпълнение“ се
изменя до 25.08.2019 г. 3. От Приложение № 1 Техническо задание отпадат подетапи 4.2, 4.5
и 4.6 – доставка, монтаж и завършване на СМР на ГРП с №№ 2, 5 и 6, както и етапи 6, 9 и
10, включващи дейностите по въвеждане в експлоатация на ГРП с №№ 2, 5 и 6 за Блокове 2,
5 и 6. ; Правно основание: чл.116, ал.1, т. 3 от ЗОП

mailto:cvmconsult@abv.bg


V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 522
Причини за забавянето: 1. Писмо №28 от 05.07.2019г. на “СИ ВИ ЕМ - КОНСУЛТ” ООД -
настъпил пожар на СОИ 8 на Блок 8 на 24.06.2019г. - Техническа невъзможност за
пресъединяване на ГРП №1 към плоюатковия газоразпределителен тръбопровод. - липса на
дата от ДНСК - гр. София за провеждане на приемателна комисия на ГРП №4 - промяна на
ремонтната програма на Блок № 8 2. Обявеното извънредно положение с решение на
Народното събрание от 13.03.2020г.
Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
44965 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

17.03.2021 г. 

Трите имена: Живко Димитров ДинчевVII.1)
Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)


