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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@aop.Ьg , a.QQ@aQQ...Qg
интернет адрес: http://www.aop.Ьg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕС'ГВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 01384
Поделение: ___ _ 
Изходящ номер: 269-РД-08 от дата 19/08/2021
Коментар на възложителя: 
Да се публикува по партидата на Българска академия на науките 01175 към 
Преписка в АОП Номер 01175-2019-0003. 
Изпраща се с електронен подпис. 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

i&!Публичен
ПСекторев 
I.1) Наименование и адоес 

Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Институт за изследване на изкуствата към 000665562 
БАН 
Пощенски адрес: 
София 1000, :/Л. Кракра номер 21 
Град: 1 кoдNUTS: Пощенски код: 1 Държава: 
София BG411 1000 BG 

Лице за контакт: Телефон: 
проф. д-р Емануел Мутафuв - директор tJL �442414 
Електронна поща: Факс: 
office@a=�studies.bg С2 9433092 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
t:•p://www.artstJdies.bq 
Адрес на профила на купувача (URL): 
tttp://ar�s�udies.bg/?p=l0978 

l.:t) Вид на възложителя 

(попълва се от публичен възложител) 
О Министерство или друг държавt=н орган, 1&1 Публичноправна организация 

включително техни реrионалн�, или местни
подразделения 

О Национална аrенция/спу-,кба О Европейска институция/агенция или
международна организация 

О Регионален или местен орган Одругтиn: 
ПРегионална или местна агенци�.Lсл�ба
l.3) Основна дейност

(попълва се от публичен ВЪЗJ1ожи 'ел)
О Обществени услуги О Настаняване/жилищно строителство и места

за отдих и култура 
OОrбрана □Социална закрила
□Обществен ред и сигурност О Отдих, култура и Rероизповедание
О Околна среда О Образование 
UИкономически и финансови дейности 181друга дейност: научно изследователска

дейност 

ПЗдравеопазване 
l-4) Основна дейност 
(попълва се от секторен нъзложи·1 '11) 

О Производство, пренос и разпре, еление на газ OЖелсзопъп1и услуги 
и топлинна енергия 

О Електрическа енергия О Градски железопътни, трамвайни, 
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□добивна газ или нефт
О Проучване и добив на въглища или други

твърди горива 

О Пристанищни дейности 
□Летищни дейности

□Вода О друга дейност: ______ _ 
Пощенски сл ги

РАЗДFЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОждАIЦА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОНОРА 

1 ll.1) Обект на поръчката 
Ст оителство Доставки Усл и 

11.2) Процедурата е открита с решение 
No: ОП- мм rrrr 

II.3) Униl(ален № на поръчката о РеrиС'ГЬра на обществените поръчки
Публикувана в Реrисrьра на обществените поръчки под уникален NO:
011 5-201 -ооо (1111111111- -хххх)

11.4) Описание на предмета на поръчката 
Пр�дметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрv.чесУа 
енергия за нуждите на ВАН и самос�оятелните звена на ЕАН. Възложителят 
е посочил в Приложение № la към Техническата спецификация действително 
изразходените ко�ичества ел. енергия за едногодишен период от 
01.11.2017 г. до Зl.10.2018 год. Jосочено е и прогнозното потребление 
за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № lб. 
Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на 
балансираща група. Възложителят н��а да заплаща такса за участие в 
балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. 

РАЗДFЛ 111: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

Ш.1) Номер на договора: 1-РД-08 от 25/07/:ю19 дд/мм/rrгг 
111.2) Договорът е сключен след 
18]процедура за въз;нt1·ане на обществена поръчка 
Орамково споразумение 
Одинамична система за доставки 
Пквали<Ьикационна система 

IIJ.3) Изпълнител no договора 
Официално наименование: Национален реrистрационе11 номер: 
1'1ост Енерджи АД 201325372 
Пощенски адрес: 
бул. ' 'България' 1 

№ 118 
Град

: 
1 

ко
дNUТS

: 
Пощенски код: 1 Държава:

София BG411 1618 BG 
Електронна поща: Телефон: 
office@mcstenergy.eu С2 4169843 
Интернет адрес: (URL) Факс: 

С2 4169843 
Изпълнителят е МСП Да 1Х1 Hel 1 
Поръчката е възложена на обединение да О Не� 

111.4) При изпълнението участват подизпълнители Да О He!ZI 
Официално наименование Дейност, иэпъл1н1вана от Дял на участие 

подизпълнителя на 
подизпълн итсл 
я (%от 
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Пl.5) llредмет на договора -1
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение 1,уНУЦИИТ<!: на 
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт за 1 
изследване на изкуствата към Българска академия на науките. 

ПI.6) Срок на изnЪJlнение 1 
Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни ( от сключване на договора) 
или 

J �чална дата =.МJмм/rтгr 
---- --- -- --
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к айна дата дд мм rrrr 

III. 7) Стойност, посочена u договора (в цифри):
СтойностбезДДС: o'j. :1:; 
Разменен курс към BGN: 

Валуrа: BGt: 

lll.8) Обществената поръчка е във връзка с проеJ<Т и/или програма,
финансщ)ан/а със средства от Европейския съюз

да О Не�

Финанси ането е % от стойността на доrово а.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 

С81доrоворът е изпълнен 
Одоrоворът е предсрочно прекратен 
Одоrоворът е прекратен 11оради унищожено рамково споразуме11ие 
ПдоrовоJУЪт е унищожен 

rv. 1) Дата на приl(Jlючване: 
10/08/2021 дд/мм/rгrг 

IV.2) Причини за пре1{ратяване/унищожава11с на договора (когато с приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) 
J\T.3) Договорът е изменян Да� Не□ 

Променено Преди промяната След промяната Правно основание 
условие от за промяната 
договора 
Променен Срок на Cpol'" на На основание чл.

Срок на договора: 18 договора: 24 , l б, ал. 1 , т. '
-

договора - месеца. месеца. от зоп и 
чл. 4, ал. - допъг.нително 
ОТ договора. споразумение N' 

15-РД-08 ОТ

С8.:%.2С20 г.

IV.4) Догоuорът е изпълнен в срок Да С81 Не О 
Договорът е изпълнен със забава от месец(а) или дни открайниясрок на 
изпълнение 11а договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата) 

rv.5) Догоuорът е изпълнен в пълен обем Да� НеО 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 

(Коатко описание на причините за частичното изпълнение) 

(V.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 798.17 Валута: ЗG'! 

Разменен курс към BGN: 

IV.7) Във вр'ЬЗка с изпъл.нението на договора се дължат или са платени да О Не� 
неустойки
О от изпълнителя Размер: Валуrа: 
О от възложителя Размер: Валуrа: 
Причини за възникване на задължението за t1еустойките (когато е приложимо): 

� - - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- - ----
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г - - - -- -- -- ---- ---(Кратко описание на причините за неустойките) 

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е п иложимо) 

Последното плащане към Изпълнителя е извършено на :О.08.2021 г. 

о мация 

мм rrrr 

VII: Възложител: 

VIJ.1) Трите имена (подпис): 

проф. д-р Еману€л Стефанов Мутаф 

VП.2) Длъжност: 

Директор на Института за .на �к1ства БАН 

Chainz
Text Box
Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Chainz
Text Box
Заличени лични данни




