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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
№: 18139-1 от 08.11.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2018-0140

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
“Доставка на резервни части за СОИ 5-8” по девет обособени позиции. - „Доставка на
резервни части за помпи „WERNERT””; - „Доставка на резервни части за помпи „KSB””; -
„Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни части за бъркалки „EKATO””; - „Доставка на
главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 kW или еквивалентно и съединител за
помощно задвижване производство на „CMD” Франция ”; - „Доставка на редуктори”; -
„Доставка на мотор-редуктори ”; - „Доставка на филтърни елементи”; - „Доставка на
консумативи за съоръжения, производство на „BOGE””; - „Доставка на резервни части за
помпи производство на Metso Minerals (Sala) AB ”; Настоящото обявление е за четвърта
обособена позиция.

ІI.4)

Номер на договора: 16327 от 04.04.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=963950&_ga=GA1.2.933820381.1578638325&__cfduid=dd72b4dbb92b9ccf70bcd7a3f365811ac1581337369&_gid=GA1.2.664096335.1583734323&header=&header=print
mailto:n.dimov@tpp2.com


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

НЕ
Изпълнител по договора
BG344, „Елка” ЕООД, кв. Индустриален, ул. „Пружинна” №8, България 6000, Стара Загора,
Тел.: 042 42600411, E-mail: eelka.eood@gmail.com, Факс: 042 42600411
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 kW или еквивалентно и
съединител за помощно задвижване производство на „CMD” Франция

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
9
Стойност, посочена в договора
263800 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
02.03.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
263800 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

09.03.2020 г. 

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

mailto:eelka.eood@gmail.com

