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Версия за печат

00246-2017-0102

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: Галя Георгиева, България
6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662844, E-mail: g.stancheva@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)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 17050-1 от 28.09.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0102

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 и ЕП 670-140 (П-62)” по
осем обособени позиции: І - ва „Доставка на нагревни повърхности за горна радиационна
част на котлоагрегати тип ПК 38-4”; ІІ -ра„Доставка на нагревни повърхности за междинен
паропрегревател – Iст. на котлоагрегати тип ПК 38-4” ІІІ - та „Доставка на нагревни
повърхности за воден економайзер – долен пакет на котлоагрегати тип ПК 38-4” IV -та
„Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна част на котлоагрегати тип Еп
670-140 (П-62)“ V -та "Доставка на нагревни повърхности за горна радиационна част на
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ VI -та „Доставка на нагревни повърхности за
междинен паропрегревател – IIст. на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ VII - ма
"Доставка на нагревни повърхности за воден економайзер - IIст. на котлоагрегати тип Еп
670-140 (П-62)“ VIII - ма „Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател
– Iст. на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“

ІI.4)
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IV: Приключване на договора

Номер на договора: 15837 от 01.06.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG344, Енергоремонт - Гълъбово АД, кв. Индустриален, България 6280, Гълъбово, Тел.:
0418 62077, E-mail: info@energoremont-bg.com, Факс: 0418 62077
Интернет адрес/и:
URL: www.erg.bg.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на нагревни повърхности за междинен паропрегревател – IIст. на котлоагрегати
тип Еп 670-140 (П-62)

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
9
Стойност, посочена в договора
2380700 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
21.11.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: 1.Раздел ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 2.т.2
от раздел IV.ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, УВЕДОМЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 3.т. III
от приложение 2; Преди промяната: 1.Плащането се извършва до 60 дни след извършване
на доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол,
съответните придружителни документи към него, издадена фактура-оригинал, съгласно
чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения
документ. 2.При доставка Изпълнителят представя на Възложителя всички документи,
описани в Приложение №2. Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от
Възложителя. 3.няма; След промяната: 1.Плащането се извършва до 60 дни след
извършване на доставка, удостоверено с двустранно подписан приемо - предавателен
протокол, декларация за съответствие с контруктивната документация и техническите
изисквания на възложителя, издадена фактура оригинал съгл. чл.113 от ЗДДС. 2.при
доставка изпълнителят представя декларация за съответствие с контруктивната
документация и техническите изисквания на възложителя с изключение на последната
доставка от съответната повърхност, за която се представя пълният комплект документи,
посочени в техническите изисквания. Доставка без изискуемият документ/изискуемите
документи няма да бъде приемана от възложителя. 3.добавят се: т. 8. Всяка доставка се
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V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

съпровожда с Декларация за съответствие с конструктивната документация и техническите
изисквания на Възложителя.; Правно основание: чл. 116, ал.1, т.5 от ЗОП.
Променено условие: 1. Раздел III I Срок за изпълнение, т.1 2. Раздел VI Гаранции и
рекламации; Преди промяната: 1. Срок за изпълнение до 9 месеца от датата на сключване
на договора 2. 12 месеца от гаранционния срок; След промяната: 1. Срокът за изпълнение
на договора е до 14.07.2019 г. 2. Удължава се валидността съобразно удължения срок на
договора; Правно основание: чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП.
Променено условие: 1. Раздел III I Срок за изпълнение, т.1 2. Раздел VI Гаранции и
рекламации; Преди промяната: 1. Срокът за изпълнение на договора е до 14.07.2019 г. 2.
12 месеца от гаранционния срок; След промяната: 1. Срокът за изпълнение е до 21.12.2019
г. 2. Удължава се валидността съобразно удължения срок на договора; Правно основание:
чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП.
Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
2380700 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

26.11.2019 г. 

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


