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I. II. IV.

BG-Шумен:

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): 127521758
BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Жанета
Донева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: zop@oncocenter.org, Факс: 054 800313
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.oncocenter.org/site/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-
%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b0-
%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1.

I.1)

Вид на възложителя
Друг: Възложител на основание чл. 5 ал.2 т.16 от ЗОП

I.2)

Основна дейност
Здравеопазване

I.3)

Обект на поръчкатаII.1)
Доставки
Процедурата е открита с решение
№: 10 от 23.12.2019 г. 

ІI.2)

Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00979-2019-0006

ІI.3)

Описание на предмета на поръчката
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия,
координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния
поток с Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) и Оператор на електропреносна мрежа
(ОЕМ) и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „КОЦ – ШУМЕН” ЕООД

ІI.4)

Номер на договора: 041 от 06.03.2020 г. ІII.1)
Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Поръчката е възложена на обединение
НЕ
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IV: Приключване на договора

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

VII: Възложител

Изпълнител по договора
BG412, Енерджи Маркет Глобал ООД, ул.Янко Забунов бл.50 вх.Б ап.72, България 1000, София,
Тел.: 02 9836154, E-mail: op@avvelectrificirane.com, Факс: 02 9836154
Изпълнителят е МСП: да

III.3)

При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

ІII.4)

Предмет на договора
“Доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД по
свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група.

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)
Срок в месеци
12
Стойност, посочена в договора
167640.32 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
23.04.2021 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
108658.22 BGN без ДДС

ІV.6)

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

ІV.7)

10.05.2021 г. 

Трите имена: Свилен Стефанов АрнаудовVII.1)
Длъжност: УправителVII.2)
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