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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/1406.html.

I.1)

Основна дейност
Електрическа енергия

 

I.4)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 18057-1 от 27.04.2018 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: 15891 от 13.06.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
квалификационна система

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG411, „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ” ООД, р-н „Кремиковци“, ж.к.
„Враждебна”, Складово - производствена зона, България 1839, София, Тел.: 02 9427850, E-
mail: office@thyssenkrupp-jupiter.com, Факс: 02 9454027

III.3)

mailto:g.damyanov@tpp2.com
mailto:office@thyssenkrupp-jupiter.com


 
IV: Приключване на договора

 
V: Допълнителна информация

 
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

 
VII: Възложител

Изпълнителят е МСП: да
При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на ламарина от въглеродна стомана

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
6
Стойност, посочена в договора
295326 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
28.12.2018 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: В Спецификацията по поз. от 14 до 17 вкл. се заменя марката стомана;
Преди промяната: S235J2; След промяната: S355J2; Правно основание: чл.116, ал.1, т.5
от ЗОП

 Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 98.89% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Договорът се изпълнява по заявки на възложителя и
същият не е заявил всички количества по спецификацията.
Информация за изплатената сума по договора
292035.02 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

07.01.2019 г. 

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


