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I. II. IV.
BG-Сливен:
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733
BG342, МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен АД, гр.Сливен, бул. Христо Ботев №1, За:
Радост Симеонова; Мариана Стойкова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail:
zop.mbal_sl@abv.bg, Факс: 044 624326
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.
Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.
I.2) Вид на възложителя
Друг: съгл. чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП
I.3) Основна дейност
Здравеопазване

ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-08-287 от 02.06.2020 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00705-2020-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
„Доставка на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на стандартна
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на
разходите за небаланси за нуждите на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД
гр.Сливен”
III: Условия на договора
ІII.1) Номер на договора: 9/3.19 от 01.10.2020 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
III.3) Изпълнител по договора
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1017929&newver=2
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BG411, Синергон Енерджи ЕООД, ул. Бачо Киро № 23, България 1000, София, Тел.: 088
2351112, E-mail: s.tsrankova@synergonenergy.bg, Факс: 088 2351112
Изпълнителят е МСП: не
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ
ІII.5) Предмет на договора
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия – ниско напрежение, координиране на
стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и
поемане на разходите за небаланси за 6 бр.обекти /точки/ на МБАЛ “Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен” за срок от 12 месеца.
ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци
12
ІII.7) Стойност, посочена в договора
159270.03 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
НЕ
IV: Приключване на договора
договорът е предсрочно прекратен
ІV.1) Дата на приключване
12.07.2021 г.
ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора
С уведомително писмо изх. № 13855/15.06.2021 г. от „Синергон Енерджи“ ЕООД ни
уведомяват, че считано от 01.07.2021 г. ще бъде преустановено подаването на ел. енергия
към лечебното заведение, което се счита за едностранно прекратяване на договора от
01.10.2020 г. Като мотив за това Изпълнителят посочва, че настъпили са обстоятелства,
които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и е
възникнала необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета
му.
ІV.3) Договорът е изменян
НЕ
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
НЕ
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
НЕ
Изпълнението е 66.67% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
122598.29 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
НЕ

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=1017929&newver=2

2/3

3.08.2021 г.

Съдържание на документ

V: Допълнителна информация
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
03.08.2021 г.
VII: Възложител
VII.1) Трите имена: Васислав Петрониев Петров
VII.2) Длъжност: Изпълнителен директор
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