
Версия за печат

00246-2017-0073

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
№: 17062-1 от 26.06.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0073

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Сервизна поддръжка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни инсталации в
„ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД включва поддръжка на АПИИ в склад 1, 2, 3, склад за
химически материали, склад "Инвестиции", офиси към отдeл "Инвестиции" с кадастрални
номера 61340.502.18.17; 61340.502.18.22; 61340.502.18.23; 61340.502.18.14, Главна
административна сграда - първи и втори етаж, ПГИ закрит паркинг с кадастрални номера
61340.502.18.15 и 61340.502.18.16 и мониторингова система за тях; АПИИ, адаптиращите
централи за комуникация с ЦСМ и газови пожарогасителни инсталации с аргон в СОИ
Блок 1 – 4, АПИИ в ИОГ 1 ? 6 и АПИИ в Командна зала и секции 6 и 0,4 кV на СОИ на
Блок № 7 и 8, секции 6 и 0,4 кV на Блокове № 5, 6, 7 и 8, ЦДП Въглеподаване, Брегова
помпена станция 2 - секции 0,4 кV, Нова административна сграда (северно от охладителна
кула) и адаптиращите централи, които комуникират с ЦСМ, както и самата ЦСМ, съгласно
Технически изисквания.

ІI.4)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=925070&header=&header=print
mailto:n.dimov@tpp2.com


IV: Приключване на договора

Номер на договора: 15355 от 20.09.2017 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG344, „Писат инженеринг” ООД, ул. „Стефан Караджа” № 28; адрес за кореспонденция:
кв. „Голеш” адм. сграда „Писат инженеринг”, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042
263600, E-mail: office@pissat.com, Факс: 042 263605
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Сервизна поддръжка на пожароизвестителни инсталации и пожарогасителни инсталации в
„ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД”

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
36
Стойност, посочена в договора
52920 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 предсрочно прекратен
Дата на приключване
16.07.2019 г. 

ІV.1)

Причини за прекратяване/унищожаване на договора
Едностранно прекратяване, съгласно Раздел Х, т.4 от договора, след изтичане на седем
дневното предизвестие (04.07.2019 - 10.07.2019г.)

ІV.2)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 60% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Едностранно прекратяване, съгласно Раздел Х, т.4 от
договора, след изтичане на седем дневното предизвестие (04.07.2019 - 10.07.2019г.)
Информация за изплатената сума по договора
32144 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

mailto:office@pissat.com


V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

30.07.2019 г. 

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


