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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, Област Стара Загора, община Раднево, За: инж. Петя
Събчева - Специалист, търговия, България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662544, E-mail:
p.sabcheva@tpp2.com, Факс: 042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1315.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 17135-1 от 04.12.2017 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00015-2017-0009

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
“Доставка на лагери специални за отговорни съоръжения, произведени с марка SKF, FAG,
TIMKEN или еквивалент” по 38 обособени позиции, съгласно спецификация – Приложение
№1 от документацията за участие.

ІI.4)

Номер на договора: 15695 от 12.04.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
квалификационна система

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, СИБЕЛА ООД, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев № 26, вх. Г, офис 10,
България 1510, София, Тел.: 02 8468666, E-mail: sibela@sibela.eu, Факс: 02 8468076
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнителиІII.4)

mailto:p.sabcheva@tpp2.com
mailto:sibela@sibela.eu


 
IV: Приключване на договора

НЕ
Предмет на договора
Доставка на лагери NU1048MYC3

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
6
Стойност, посочена в договора
2227.3 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
11.10.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Срок за изпълнение; Преди промяната: 1 бр. - 10 дни, 1 бр. - 5
месеца; След промяната: 6 месеца от датата на сключване на договора; Правно
основание: чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

 Променено условие: Гаранция за изпълнение; Преди промяната: 1. Преди сключване на
договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от формите определени
чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка/, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер на 111,00 /сто и
единадесет/ лева и 00ст., представляваща 5 % от стойността му, закръглена до лев.
Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12
месеца от сключване на договора и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до
Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и
липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, се представя по
посочения в документацията образец и е със срок на валидност 18 месеца от датата на
сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със
срок на валидност 18 месеца от датата на сключване на договора.; След промяната: 1.
Преди сключване на договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в една от
формите определени чл.111, ал.5 на ЗОП /парична сума, банкова гаранция или застраховка/,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в размер
на 111,00 /сто и единадесет/ лева и 00ст., представляваща 5 % от стойността му, закръглена
до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на
12 месеца от гаранционния срок и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя до
Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при добросъвестно изпълнение и
липса на претенции от страна на Възложителя. Ако гаранцията е банкова, се представя по
посочения в документацията образец и е със срок на валидност 19 месеца от датата на
сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със
срок на валидност 19 месеца от датата на сключване на договора.; Правно основание:
чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договораІV.6)



 
V: Допълнителна информация

 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

2227.3 BGN без ДДС
Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

ІV.7)

08.11.2018 г. 

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


