
 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00246 Поделение:

Изходящ номер:  от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00246-2018-0132 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Официално наименование: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Национален регистрационен номер: 123531939

Пощенски адрес: с. Ковачево, обл. Старозагорска

Град: с. Ковачево код NUTS: BG344 Пощенски код: 6265 Държава: България

Лице за контакт: инж. Нено Димов Телефон: +359 42662911

Електронна поща: n.dimov@tpp2.com Факс: +359 42662950

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на резервни части за СОИ 1-4 Референтен номер: 2 18132

II.1.2) Основен CPV код: 42124290      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Доставки

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 Доставка на нагревни повърхности за долна радиационна
част на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

Обособена
позиция №: 2 10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 31161700      Допълнителен CPV код: 1 2 

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.tpp2.com/
http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html


II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG344
Основно място на изпълнение: 
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни
работи, доставки или услуги) 
“ 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”;

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
Продължителност в месеци: 9
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 2014/24/ЕС) /
осем(Директива 2014/25/ЕС) години: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 084-202418 (напр. 2015/S 123-123456)   и  Номер на обявлението в РОП:
909392 (напр. 123456)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 16353    Обособена позиция №: 2 10   Наименование: Доставка на задвижващо оборудване
„Thyssen Krupp Fordertechnik” или еквивалентно

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 17/04/2019 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: „Седона - ОП” ЕООД Национален регистрационен номер: 2 123750193

Пощенски адрес: бул. „Цар Симеон Велики” № 105, ет.3, офис А

Град: Стара Загора код NUTS: BG344 Пощенски код: 6000 Държава: България

Електронна поща: office@sedona-op.com Телефон: +359 42925205

Интернет адрес: (URL) http://sedona-op.com Факс: +359 889909927

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

http://sedona-op.com/


V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се
включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 244900.00      Валута: BGN

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно изискванията на ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 42124290      Допълнителен CPV код: 1 2

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG344
Основно място на изпълнение: 
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги) 
Доставка на задвижващо оборудване „Thyssen Krupp Fordertechnik” или еквивалентно

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване

http://www.cpc.bg/


Продължителност в месеци: 15
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири(Директива 2014/24/ЕС) /
осем(Директива 2014/25/ЕС) години: 

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 244900.00      Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори:

не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: „Седона - ОП” ЕООД Национален регистрационен номер: 2 123750193

Пощенски адрес: бул. „Цар Симеон Велики” № 105, ет.3, офис А

Град: Стара Загора код NUTS: BG344 Пощенски код: 6000 Държава: България

Електронна поща: office@sedona-op.com Телефон: +359 42925205

Интернет адрес: (URL) http://sedona-op.com/ Факс: +359 889909927

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 
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.
ІІ. Срокът на гаранцията за изпълнение се удължава с удължения срок на договора и се
освобождава при условията на раздел VІ „Гаранция за изпълнение“ от договора.
ІІІ. Останалите клаузи на договора не се променят.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител [чл. 72, параграф 1, буква б)
от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС]: НЕ
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо
промяната на изпълнителя: 

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да
предвиди [чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС]: ДА
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези
обстоятелства: 
Между страните е сключен Договор № 16353/17.04.2019г. с предмет „Доставка на
задвижващо оборудване „Thyssen Krupp F?rdertechnik”. Договорът е сключен в резултат
на проведена обществена поръчка с рег.№ 18132 – десета обособена позиция.
На 24.06.2019г. възникна пожар в абсорбер 8 и унищожи комин в СОИ на „ТЕЦ Марица
изток 2“ ЕАД. Това наложи промяна на ремонтните и експлоатационните графици за
сероочистващи инсталации. Поради тази причина не се предвижда спирането на
Инсталация за обезводняване на гипс и респективно, изгребвач на гипс, за който са
предвидени резервните части, предмет на договор №16353.
Тези обстоятелства налагат да бъде удължен крайният срок за изпълнение на договор №
16353/17.04.2019г. с шест месеца до 17.07.2020г.
Предвид горното са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа не са
могли да бъдат предвидени, по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради които
се налага изменение на крайния срок за изпълнение на договора.

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на
поръчката и адаптиране на цената)
Стойност, без да се включва ДДС: 244900.00      Валута: BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 244900.00      Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

http://sedona-op.com/


3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


