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00246-2017-0055

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,
Гренландия 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)
Строителство
Процедурата е открита с решение
№: 17044-1 от 22.05.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0055

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг
(ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови автоматични пожарогасителни
инсталации (АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни
секции 6 kV - част 890 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно Технически изисквания

ІI.4)

Номер на договора: 15349 от 18.09.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, „Аквариел“ ЕООД, район Средец, ул. „Дякон Игнатий” № 4, България 1000, София,
Тел.: 0878 484585, E-mail: kdragolov@abv.bg, Факс: 02 9733896

III.3)
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IV: Приключване на договора

 
V: Допълнителна информация

 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Разширение и актуализиране на съществуващата централизирана система за мониторинг
(ЦСМ) и преработване на стари АПГИ и изграждане на нови автоматични пожарогасителни
инсталации (АПГИ) и система за мониторинг за тях в кабелните полуетажи под блочни
секции 6 kV - част 890 MW в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
18
Стойност, посочена в договора
2760000 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
01.08.2018 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
2760000 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

20.08.2018 г. 

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


