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BG-Момчилград:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

III: Условия на договора

Публичен
Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984
BG425, Община Момчилград, ул. 26-ти декември № 12, За: Метин Моллахасан, България
6800, Момчилград, Тел.: 03631-7847, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631-7849
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html.

I.1)

Вид на възложителя
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност
Обществени услуги

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: РД-19-451 от 10.12.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00239-2019-0015

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен
снабдител за нуждите на община Момчилград до 233 ИТН разположени в общинския
център град Момчилград и 48 ИТН разположени по селата за период от 5 /пет/ години,
считано от дата на сключване на договора. Прогнозното количество за доставка на
електроенергия за нуждите на обектите на община Момчилград за петгодишен период е
5700 MWh, изчислено въз основа на потреблението за предходните 12 месеца, коригирано с
евентуални промени в количеството. Прогнозната стойност на настоящата обществена
поръчка за целия срок на договора е в размер на 1 167 075.00 лева без ДДС, определена по
реда на чл. 21, ал. 8, т. 1 от ЗОП и по цени на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД,
определени от КЕВР. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ календарни години или до
сключването на нов договор със същия предмет по реда на ЗОП и др.

ІI.4)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1010185&_ga=GA1.2.68320500.1613985501&header=&header=print
mailto:obshtina@mg.link.bg


IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

Номер на договора: С-РД-36-12 от 14.02.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
Изпълнител по договора
BG425, „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ” ЕАД, ул. „Христо Г. Данов” №  37,
България 4000, Пловдив, Тел.: 0700 17777, E-mail: info@evn.bg, Факс: 0700 17777
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен
снабдител за нуждите на община Момчилград

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
60
Стойност, посочена в договора
1167075 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 предсрочно прекратен
Дата на приключване
10.02.2021 г. 

ІV.1)

Причини за прекратяване/унищожаване на договора
Преминаване на свободен пазар за доставка на електрическа енерия съгласно съгласно
измененията на ЗЕ от 2020 г.

ІV.2)

Договорът е изменян
НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок
НЕ

ІV.4)

Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ

ІV.5)

Изпълнението е 14.76% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Поради преминаване на свободния пазар
Информация за изплатената сума по договора
172232.78 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

mailto:info@evn.bg


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

29.03.2021 г. 

Трите имена: Илкнур Кязим МюмюнVII.1)
Длъжност: Кмет на община МомчилградVII.2)


