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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, обл. Стара Загора, За: инж. Г. Дамянов, България 6265, с.
Ковачево, Тел.: 042 662957, E-mail: g.damyanov@tpp2.com, Факс: 042 662507
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com/.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1533.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 18151-1 от 03.12.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2017-0137

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на метали по 4 обособени позиции: Първа обособена позиция - “Доставка на
ламарина от въглеродна стомана”; Втора обособена позиция - “Доставка на ламарина от
неръждаема и износоустойчива стомана”; Трета обособена позиция - “Доставка на профили
и прокат”; Четвърта обособена позиция - “Доставка на ламарина от корозоустойчива
сплав”.

ІI.4)

Номер на договора: 16245 от 28.02.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
квалификационна система

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, „С. Н. ВИТА” ЕООД, ул. „Константин Петканов“ № 25Б, вх. Е, ет.5, ап. 127,
България 1839, София, Тел.: 02 4917712, E-mail: tatyana@snvita.com, Факс: 00972 774448532
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

mailto:g.damyanov@tpp2.com
mailto:tatyana@snvita.com


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на ламарина от корозоустойчива сплав

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
4
Стойност, посочена в договора
24800 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
30.09.2019 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 35
Причини за забавянето: Забавена доставка по вина на изпълнителя.
Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
24558.87 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 241.13 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Съгласно Раздел VIII, т.2 от
договора, при забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава
върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора
към датата на сключването му.

08.10.2019 г. 

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


