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00246-2019-0031

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, област Стара Загора, община Раднево, За: Татяна
Татарова, България 6265, с.Ковачево, Тел.: 042 662910, E-mail: tatarova@tpp2.com, Факс: 042
662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://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)
Услуги
Процедурата е открита с решение
№: 19041-1 от 02.04.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00246-2019-0031

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия

ІI.4)

Номер на договора: 16546 от 02.08.2019 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG412, ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт, бул.“Цариградско шосе“ 133, БИЦ-ИЗОТ, ет.6, офис
616А, България 1000, София, Тел.: 052 511213, E-mail: tmb@abv.bg, Факс: 052 501707
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договораІII.5)

mailto:tatarova@tpp2.com
mailto:tmb@abv.bg
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IV: Приключване на договора

Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия
Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
12
Стойност, посочена в договора
631428 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
27.05.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
ДА

ІV.3)

Променено условие: Обща стойност на договора; Преди промяната: Общата стойност на
договора е 631428 лева.; След промяната: Общата стойност на договора е 578329 лева.;
Правно основание: чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
Променено условие: Приложение 1 Обем на ремонтните дейности; Преди промяната:
Приложение 1 Обем на ремонтните дейности е в пълен обем; След промяната: В
Приложение № 1 Обем за ремонт на детайли проточна част на ТА-6 в заводски условия,
точки от 14 до 19 включително се заличават, тъй като дейностите няма да бъдат изпълнени.
От точка 12 ще бъде изпълнен 1 брой от дейностите, като останалите 3 броя няма да бъдат
изпълнени и същите се заличават. От точка 20 ще бъдат изпълнени 3 броя от дейностите, а
останалият 1 брой няма да бъде изпълнен и същият се заличава. Точка 20 се преномерира
на точка 14. Общата стойност на отпадналите дейности е 281 288.00 лв. без ДДС.; Правно
основание: чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
Променено условие: Приложение 1 Обем на ремонтните дейности; Преди промяната:
Приложение 1 Обем на ремонтните дейности е в пълен обем; След промяната: В
Приложение № 1 Обем за ремонт на детайли проточна част на ТА-6 в заводски условия се
добавя допълнителен обем дейности на обща стойност 228 189.00 лв. без ДДС,; Правно
основание: чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
Променено условие: Гаранция за изпълнение; Преди промяната: Гаранцията за
изпълнение е размер на 31 571 лева ; След промяната: В раздел IV Гаранция за изпълнение
е предвидено гаранцията за изпълнение на договора да обезпечава 5 % от стойността на
договора за 12 месеца от гаранционния период. Гаранцията за изпълнение се намалява на
28 916.00 лв., като възложителят може да се удовлетвори до този размер от представената
банкова гаранция по договора. ; Правно основание: чл.116, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП
Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 43
Причини за забавянето: Изпълнението на обема ремонтни дейности по договора е
извършено за 105 дни, вместо за 32 дни, т.е. със закъсение от 43 дни.
Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
574478.4 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)
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V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

От изпълнителя, в размер на 3850.6 BGN

09.06.2020 г. 

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


