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Версия за печат

00246-2018-0071

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: Пл.Тенева,
България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662913, E-mail: p.teneva@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/page/buyer-profile.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 18052-1 от 06.06.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2018-0071

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и
въглищно стопанство, по шест обособени позиции: VІ обособена позиция – „Двигатели с
навит ротор за въглищно стопанство“.

ІI.4)

Номер на договора: 16339 от 12.04.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG311, „Церб -Трейд” ЕООД, ул. „Локомотив“ 1, България 1220, София, Тел.: 02 8105454,
E-mail: info@cerb-trade.eu, Факс: 02 8327029
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнителиІII.4)
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

НЕ
Предмет на договора
Доставка на двигатели с навит ротор за въглищно стопанство, производство на АТБ север
д.о.о. Суботица, Сърбия

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
8
Стойност, посочена в договора
516000 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
10.02.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 39
Причини за забавянето: Закъснение на доставките на резервни части за ел. двигателите на
стойност 4000.00 лв. по вина на Изпълнителя.
Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
515956.66 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

От изпълнителя, в размер на 43.34 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Законна лихва за забава на
доставка на резервни части за ел. двигатели с 39 дни след изтичане на крайния срок за
изпълнение на договора.

18.02.2020 г. 

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


