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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

Мини Марица-изток ЕАД

833017552

Пощенски адрес:

ул. Георги Димитров №13
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Раднево

BG344

6260

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Теменуга Узунова - експерт търговия, отдел +359 41783305-4110
Търговски
Електронна поща:

Факс:

temenuga.uzunova@marica-iztok.com

+359 41783363

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.marica-iztok.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-rezervni-chasti-za-gtl2036.html

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Доставка на резервни части за ГТЛ
86/2019
II.1.2) Основен CPV код:
43613100
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Референтен номер: ²

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Описание
II.2.1) Наименование: ²

Куки, скоби и др.
Обособена позиция №:
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

DDP складова база на Възложителя в гр. Раднево - отдел Логистика и
контрол, съгласно Инкотермс 2010
код NUTS:¹ BG344
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Доставка чрез покупка на резервни части за ГТЛ - куки, скоби и др.
Количествата са специфицирани в 11 номенклатури.
Изделията се изработват по предоставена от Възложителя техническа
документация.
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.
Срок за изпълнение на всяка отделна заявка - до 90 дни.

УНП: e65570fe-f689-42ef-97d3-900aa6e934f8

1

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

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
Идентификация на проекта:

Да

Не

Да

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: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:958296

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка №:
Обособена позиция №: ²
Наименование:

ТО-21
1

Доставка на резервни части за ГТЛ - куки, скоби и др.
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
23.01.2020 дд/мм/гггг
V.2.2) Информация относно оферти
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

„М-КАЕЛ“ ЕООД

106531927

Пощенски адрес:

ул. „Априлско въстание“ № 24
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Враца

BG313

3000

BG

Електронна поща:

Телефон:

mkael@abv.bg

+359 91092250

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.mkael.bg

+359 91092250

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка:
198672.00
Валута:
BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

На основание чл. 116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с чл. 13, ал. 2 от
Закона за мерките по време на извънредното положение обявено с решение
от 13.03.2020 г. на Народното събрание, се сключи допълнително
споразумение № 1към Договор № ТО-21/23.01.2020 г., с което за
подадената Заявка изх. № 160/05.02.2020 г. от отдел „Логистика и
контрол“ при „Мини Марица - изток“ ЕАД, град Раднево с краен срок за
изпълнение - 05.05.2020 г., определеният в чл. 3.2. от договора срок за
изпълнение на всяка отделна заявка - до 90 дни от получаването й, се
удължава с 20 дни – до 25.05.2020 г.
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VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На обжалване подлежат актовете, действията и бездействията на
възложителя, посочени в чл.196 от ЗОП, като подаването на жалба е
обвързано със сроковете по чл. 197 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:

Мини Марица-изток ЕАД
Пощенски адрес:

ул. Георги Димитров № 13
Град:

Пощенски код:

Държава:

Раднево

6260

BG

Телефон:

+359 417833054045
Електронна поща:

Факс:

ivan.nikolaev@marica-iztok.com

+359 41783363

Интернет адрес (URL):

http://www.marica-iztok.com
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 15.05.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VІI: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА
VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²

43613100
____

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

DDP складова база на Възложителя в гр. Раднево - отдел Логистика и
контрол, съгласно Инкотермс 2010
код NUTS:¹ BG344
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VII.1.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Доставка чрез покупка на резервни части за ГТЛ - куки, скоби и др.
Количествата са специфицирани в 11 номенклатури.
Изделията се изработват по предоставена от Възложителя техническа
документация.
Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.
Срок за изпълнение на всяка отделна заявка - до 90 дни.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за закупуване
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
198672.00
Валута:
BGN
Обща стойност на поръчката/обособената
позиция:
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да

Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: ²

„М-КАЕЛ“ ЕООД

106531927

Пощенски адрес:

ул. „Априлско въстание“ № 24
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Враца

BG313

3000

BG

Електронна поща:

Телефон:

mkael@abv.bg

+359 91092250

Интернет адрес: (URL)

Факс:

www.mkael.bg

+359 91092250

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да

Не

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):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 13, ал. 2 от
Закона за мерките по време на извънредното положение обявено с решение
от 13.03.2020 г. на Народното събрание, се сключи допълнително
споразумение, с което за подадената Заявка изх. № 160/05.02.2020 г. от
отдел „Логистика и контрол“ при „Мини Марица - изток“ ЕАД, град Раднево
с краен срок за изпълнение - 05.05.2020 г., определеният в чл. 3.2. от
договора срок за изпълнение на всяка отделна заявка - до 90 дни от
получаването ѝ, се удължава с 20 дни – до 25.05.2020 г.
VII.2.2) Причини за изменение
Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния
изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от
Директива 2014/25/ЕС)
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ
орган/възложител не би могъл да предвиди (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:
С писмо вх. № 4200/28.04.2020г. на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево, изпълнителят по
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договор ТО-21/23.01.2020г. уведомява възложителя, че обявеното на 13.03.2020г. от Народното
събрание на Република България извънредно положение със Закон за мерките по време на
извънредното положение обявено с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание, заради
епидемията от коронавирус в страната и наложените мерки и правила, както и поради
класифицирането на вируса като пандемия от Световната здравна организация, са създали
обективни пречки за своевременното изпълнение на подадената по договора заявка.
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)
Стойност, без да се включва ДДС:
198672.00
Валута:
BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС:
198672.00

Валута:

BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
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