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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, 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)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 18132-1 от 01.11.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2018-0132

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
“ Доставка на резервни части за СОИ 1-4 ” по десет обособени позиции. - Първа: „Доставка
на резервни части за помпи Warman 6/4 D-AH”; - Втора: „Доставка на резервни части за
помпи „EBARA” модели 200х150 IFWM и 250х250 IFWM”; - Трета: „Доставка на резервни
части за помпа „KSB” модел KWP K200-403”; - Четвърта: „Доставка на резервни части за
хидро-циклонни системи „KREBS”; - Пета: „Доставка на резервни части за хидроциклонни
системи „Thyssen Krupp Fordertechnik” модел C125HV”; - Шеста: „Доставка на резервни
части за съоръжения на „FAM””; - Седма: „Доставка на резервни части за механично
уплътнение за бъркалки на абсорбер HWL2100N”; - Осма: „Доставка на компенсатор
нагнетателен за помпи рециркулация”; - Девета: „Доставка на задвижващо оборудване
„SEW Eurodrive” или еквивалентно”; - Десета: „Доставка на задвижващо оборудване
„Thyssen Krupp Fordertechnik” или еквивалентно”; Настоящото обявление е за десета
обособена позиция.

ІI.4)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=997018&_ga=GA1.2.933820381.1578638325&__cfduid=d7045956ed9e29ca553f5dee7fe1790b71600259037&_gid=GA1.2.1934766428.1602586872&header=&header=print
mailto:n.dimov@tpp2.com


IV: Приключване на договора

Номер на договора: 16353 от 17.04.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG344, „Седона - ОП” ЕООД, бул. „Цар Симеон Велики” № 105, ет.3, офис А, България
6000, Стара Загора, Тел.: 042 925205, E-mail: office@sedona-op.com, Факс: 042 909927
Интернет адрес/и:
URL: http://sedona-op.com/.
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на задвижващо оборудване „Thyssen Krupp Fordertechnik” или еквивалентно

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
9
Стойност, посочена в договора
244900 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
07.10.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Раздел III „Срок за изпълнение“; Преди промяната: І. Раздел III
„Срок за изпълнение“ на договора изменя, както следва: 1. Срокът за изпълнение на
договора е до 9 /девет/ месеца, считано от датата на сключването му.; След промяната: І.
Раздел III „Срок за изпълнение“ на договора изменя, както следва: 1. Срокът за изпълнение
на договора е до 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на сключването му.; 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
244900 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

mailto:office@sedona-op.com


V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

14.10.2020 г. 

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


