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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

Секторен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939

BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: М. Милев -

Специалист,  търговия,  България  6265,  с.  Ковачево,  Тел.:  042  662010,  E-mail:

m.milev@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/1427.html.

I.1)

Основна дейност

Електрическа енергия

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)

Доставки

Процедурата е открита с решение
№: 18075-1 от 07.06.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2018-0073

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката

Доставка на електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б разделена

на  4  обособени  позиции:  І  об.  поз.  –  Доставка  на  2  броя  заземителни  маслени

трансформатори за външен монтаж, съгласно Приложение № 1 към договора. ІІ об. поз. –

Доставка на 2 броя заземителни съпротивления за външен монтаж тип EBD019-20R-7U2-2,

производство на фирма „GINO” или еквивалентно, съгласно Приложение № 1 към договора.

ІІІ об. поз. – Доставка на 22 броя токови релета тип СМЕ420-D-2, производство на фирма

„Bender” или еквивалентно, съгласно Приложение № 1 към договора. ІV об. поз. – Доставка

на  50  броя  разглобяеми  токови  трансформатори  (феранти)  тип  KOLA  06D2  400/5,

производство на фирма „АВВ” или еквивалентно, съгласно Приложение № 1 към договора.

ІI.4)
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III: Условия на договора

IV: Приключване на договора

Номер на договора: 16074 от 10.10.2018 г. ІII.1)

Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

Изпълнител по договора

BG411, ПМ Електрикал ЕООД, гр. София; ул. Цар Асен № 44, ет.4, ап.8, България 1000,

София, Тел.: 02 4112504, E-mail: pm@pmelectrical.bg, Факс: 02 8528001

Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.4)

Предмет на договора

Доставка на 2 броя заземителни съпротивления за външен монтаж тип EBD019-20R-7U2-2,

производство на фирма „GINO” или еквивалентно

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Начална дата

10.10.2018 г. 

Крайна дата

05.12.2018 г. 

Стойност, посочена в договора
9578 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

21.12.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян

НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 16

Причини за забавянето: Забава от страна на завода производител.

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.5)
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V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Информация за изплатената сума по договора
9535.43 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 42.57 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Съгласно т. VIII.2 от Договор
№16074/10.10.2018г. При забава Изпълнителят дължи неустойки в размер на законната
лихва за забава върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5 % от
стойността на договора.

07.01.2019 г. 

Трите имена: инж. Живко Димитров ДинчевVII.1)

Длъжност: Изпълнителен директорVII.2)

Съдържание на документ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=886723&newver=2

3 of 3 1/7/2019, 3:04 PM


