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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357074-2018:TEXT:BG:HTML

България-Ковачево: Лагери
2018/S 155-357074

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

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

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
Област Стара Загора, община Раднево
с. Ковачево
6265
България
Лице за контакт: Л. Янкова
Телефон:  +359 42662916
Електронна поща: lora@tpp2.com 
Факс:  +359 42662950
код NUTS: BG344
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.tpp2.com/
Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1335.html

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

II.1.1) Наименование:
Доставка на лагери с общо предназначение и други
Референтен номер: 18003

II.1.2) Основен CPV код
44440000

II.1.3) Вид на поръчка
Доставки

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
44440000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG344

mailto:lora@tpp2.com
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Основно място на изпълнение:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други съгласно спецификация — приложение № 1 към
документацията

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 12

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: 2018/S 097-222222

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията
Поръчка №: 15804

Обособена позиция №: 2

Наименование:
Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други

V.2) Възлагане на поръчката/концесията

V.2.1) Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
22/05/2018

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

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
ДЗЗД „Обединение Лагери 2015“
176956308
бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. 1, ет. 2, ап. 6
София
1309
България
Телефон:  +359 28220362
Електронна поща: lageri@flammen.bg 
Факс:  +359 28220362
код NUTS: BG331
Интернет адрес: www.flammen.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Флемин“ ЕООД
201931046
ж.к. „Люлин“ 1, бл.1, вх. 1, ет. 2, ап. 6
София
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1343
България
Телефон:  +359 28220362
Електронна поща: lageri@flammen.bg 
Факс:  +359 28220362
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.flammen.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Белоруски лагери“ АД
121034099
ул. „Васил Кънчев“ № 26, ет. 2, вх. Г, офис 10
София
1510
България
Телефон:  +359 28468666
Електронна поща: blageri@flammen.bg 
Факс:  +359 28468666
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.blageri.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: 200 000.00 BGN

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

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока
по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на
обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
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Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2018

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

VII.1.1) Основен CPV код
44440000

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове

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

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
Доставка на лагери специфични, лагерни тела и други

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или
концесия
Продължителност в месеци: 12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се
включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 200 000.00 BGN

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
ДЗЗД „Обединение Лагери 2015“
176956308
бул. „Александър Стамболийски“ № 239, вх. 1, ет. 2, ап. 6
София
1309
България
Телефон:  +359 28220362
Електронна поща: lageri@flemmin.com 
Факс:  +359 28220362
код NUTS: BG331
Интернет адрес: www.flemmin.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Флемин“ ЕООД

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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201931046
ж.к. „Люлин“ 1, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 6
София
1343
България
Телефон:  +359 28220362
Електронна поща: lageri@flemmin.bg 
Факс:  +359 28220362
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.flemmin.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя/концесионера
„Белоруски лагери“ АД
121034099
ул. „Васил Кънчев“ № 26, ет. 2, вх. Г, офис 10
София
1510
България
Телефон:  +359 28468666
Електронна поща: blageri@lageri.bg 
Факс:  +359 28468666
код NUTS: BG411
Интернет адрес: www.blageri.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):
Раздел II, точка 3 от договора се изменя, както следва:
„Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставката, удостоверено с двустранно
подписан приемно-предавателен протокол и издадена фактура — оригинал, съгласно чл. 113 от ЗДДС“.

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:
Големите спецификации към договорите и честите доставки водят до сериозен брой фактури с
много позиции, поради което цитираните в раздел II, точка 3 от договора придружителни документи
представляват голям обем документи. Изискването те да придружават плащането сериозно затруднява
документооборота в централата. Същите съпровождат доставената стока с цел удостоверяване на
произход, качество, технически характеристики и др. и нямат отношение към плащането. Съхраняват
се от склада, в който е заскладена стоката, като при поискване копие от тях се предоставя на цеха
ползвател. На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прави несъществено изменение в цитирания
договор, като от договора отпада изискването плащането да се осъществява след прилагане на
придружителните документи.
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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: 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN


