
00246-2017-0015

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, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с.
Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1164.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 17019-1 от 07.02.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0015

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на котелно гориво - 10 000 т., съгласно изисквания за качество, посочени в
спецификацията на поръчката.

ІI.4)

Номер на договора: 14997 от 14.02.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG421, „Инса Ойл” ООД, ул. “Михаил Добромиров” № 118, България 4150, Раковски, Тел.:
03151 4850, E-mail: office@insa.bg, Факс: 03151 3124
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договораІII.5)

mailto:g.damyanov@tpp2.com
mailto:office@insa.bg


 
IV: Приключване на договора

 
V: Допълнителна информация

Доставка на котелно гориво
Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
18
Стойност, посочена в договора
82.5 USD без ДДС

ІII.7)

Разменен курс към BGN:
1.83
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
01.10.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 71.04% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът се изпълнява по заявки на възложителя и
същият не е заявил цялото количество.
Информация за изплатената сума по договора
5140532.51 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

Крайната стойност се формира след изпълнение на всички доставки ( до 10000 тона) или
след изтичане срока на договора. Цената за всяка доставка се изчислява по формулата: Ц =
(А + Б) х В, където /А/ е средната плац цена за тон в щатски долари. Определя се като
средната величина от петте последни публикации на ниските котировки на PLATT'S
EUROPEAN MARKETSCAN BASIS FOB MED ITALY, предшестващи датата на
експедицията на котелно гориво със съдържание на сяра до 1%. За дата на експедицията се
приема датата на издаване на акцизния данъчен документ, съпровождащ горивото. /Б/ е
премия, която се определя в щатски долари и е сбор от всички разходи за доставката на
котелно гориво до ЖП гара “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и заложената печалба на
Изпълнителя. Премията по буква “Б” е постоянна величина за срока на действие на
договора -82.50 $/тон. /В/ е валутният курс за 1$ в български лева към датата на експедиция,



 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

определен по „Валутни курсове за митнически цели”, публикувани на интернет страницата
на Агенция митници.

11.10.2018 г. 

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


