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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500067-2020:TEXT:BG:HTML

България-с. Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари
2020/S 205-500067

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: инж. Лора Янкова — специалист „Търговия“
Електронна поща: lora@tpp2.com 
Телефон:  +359 42662916
Факс:  +359 42662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.tpp2.com
Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1696.html

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
Референтен номер: 19128

II.1.2) Основен CPV код
50514200 Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
50514200 Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
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II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения съгласно 
приложение № 1 „Технически условия за изпълнение“ и приложение № 2 „Обем за изпълнение“.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или 
концесия
Продължителност в дни: 393
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем 
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 ІV: 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 215-528774

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 16674

Наименование:
Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения

V.2) Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1) Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
31/10/2019

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

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Металинвест-Ремко“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 106567752
Пощенски адрес: ул.„Митрополит Методий Кусев“ № 48
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: metalinvest_remko@abv.bg 
Телефон:  +359 899922280
Факс:  +359 42622491
Интернет адрес: www.metalinvest_remko.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на 
сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 4 991 940.42 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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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
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на 
решението за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код
50514200 Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове

VII.1.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения съгласно 
приложение № 1 „Технически условия за изпълнение“ и приложение 2 „Обем за изпълнение“

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или 
концесия
Продължителност в дни: 393
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем 
години:

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се 
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 5 509 881.21 BGN

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
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Официално наименование: „Металинвест-Ремко“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 106567752
Пощенски адрес: ул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: metalinvest_remko@abv.bg 
Телефон:  +359 899922280
Факс:  +359 42622491
Интернет адрес: www.metalinvest_remko.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: 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):
1. В раздел II „Цена, начин на фактуриране и плащане“, т. 1 се изменя, както следва:
„1. Общата стойност на договора е 5 509 881,21 BGN (пет милиона петстотин и девет хиляди осемстотин 
осемдесет и един лева и 21 ст.) без ДДС.“
2. Съгласно раздел VII „ Гаранции“ изпълнителят се задължава да увеличи с 25 897 BGN стойността на 
представената от него гаранция за изпълнение на договора или да представи друга такава по един от 
предвидените в ЗОП начини — парична сума, банкова гаранция или застраховка.
3. Приложение № 2 „Обем“ се изменя.

VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/
възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, 
параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на 
непредвиденото естество на тези обстоятелства:
След сключване на договора и по време на неговото изпълнение възникнаха непредвидени 
обстоятелства: допусната е техническа грешка в количеството по позиции 7 от спецификацията в 
първата и втората част на приложение № 2, двете позиции следва да бъдат еднакви след отдефектоване 
на съоръжението. Съгласно резултатите от механични изпитания на образец от първи мантел на 
абсорбер № 8 се установи необходимост от промяна на материалите за изработка на дъното и 
мантелите от корпуса на абсорбер № 8. Констатирано е че конструкцията на абсорбера трябва да се 
подмени изцяло. Установи се, че количеството на материалите за газохода съгласно новия проект е 
значително по-голямо от определеното в обема.

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, а също и средното равнище на инфлация във 
въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 991 940.42 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 5 509 881.21 BGN
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