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 I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

Публичен

Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 176789453
BG411, Министерство на икономиката, ул.Славянска 8, За: Станка Стоименова, България 1000,
 София, Тел.: 02 9407723, E-mail: s.stoimenova@mi.government.bg, Факс: 02 9407723
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mi.government.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): www.mi.government.bg/bg/competitions-c354-1.html.

I.1)

Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
 регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Икономческа и финансова дейност

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)

Услуги
Процедурата е открита с решение
№: РД-16-546 от 27.04.2018 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
05028-2018-0002

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната
 мрежа за обекти на Министерство на икономиката, по три обособени позиции: Обособена
 позиция 1: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през
 електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на
 средно и ниско напрежение на територията на гр.София, гр.Луковит и гр.Враца. Място на
 изпълнение: 1. в гр.София: район „Средец“ - ул. „Славянска“ № 8, ул. „Княз Александър I“ №
 12, ул. „6-ти септември“ и ул. „Леге“ №2-4; район „Изгрев“ - ул. „Лъчезар Станчев” № 13;

ІI.4)
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III: Условия на договора

 апартаменти в ж.к. Люлин, бл. 956, ап. 30 и в ж.к. Витоша, бул. Симеоновско шосе №83, ап. 51;
 2. гр. Луковит: ул. „Милин камък“ №2; 3. гр. Враца: ул. „Мито Цветков” №2, ет.5. Прогнозен
 обем: 2 300 000 кВтч. Прогнозна стойност за 24 месеца: 123 000 лева без ДДС. Обособена
 позиция 2: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през
 електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на
 ниско напрежение на територията на гр.Бургас и гр.Стара Загора. Място на изпълнение: 1.
 гр.Бургас: ул. „Апостол Карамитев” № 12; 2. гр.Стара Загора: бул. „Цар Симеон Велики” №
 108, ет. 2. Прогнозен обем: 65 000 кВтч. Прогнозна стойност за 24 месеца: 1 700 лева без ДДС.
 Обособена позиция 3: Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през
 електроразпределителната мрежа за обекти на Министерство на икономиката, присъединени на
 ниско напрежение на територията на гр.Русе. Място за изпълнение: гр.Русе: ул. „Мария Луиза”
 № 19, ж.бл. Гурко – партер. Прогнозен обем: 35 000 кВтч. Прогнозна стойност за 24 месеца: 2
 900 лева без ДДС. Обща прогнозна стойност за 24 месеца - 127 600 лева без ДДС. Посочените
 прогнозни стойности на обществената поръчка са определени на база предходно потребление
 на възложителя. Реалните стойности на договорите моат да бъдат по-малки или по-големи от
 посочените и ще бъдат определени според реалното потребление на обектите за периода на
 договорите.

Номер на договора: 56-57 от 13.07.2018 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ

Изпълнител по договора
BG411, ЧЕЗ Разпределение България АД, бул.Цариградско шосе № 159, България 1784, София,
 Тел.: 02 070010010, E-mail: klienti@cez-rp.bg, Факс: 02 28959667
Интернет адрес/и:
URL: www.cez-rp.bg.
Изпълнителят е МСП: не

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Предоставяне на достъп и пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа за
 обекти на МИ, присъединени на средно и ниско напрежение на територията на гр.София,
 гр.Луковит и гр.Враца

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
24
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Стойност, посочена в договора
0 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
06.08.2020 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
ДА

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора
78215 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

11.08.2020 г. 

Трите имена: Лъчезар БорисовVII.1)
Длъжност: министърVII.2)
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