
ТО/ТТ 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18147-2 / 05.12.2018г. 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка, 

чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 18147 и предмет 

„Доставка на работни облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД“ по обявена квалификационна система рег.№ 18095 

 

 

Днес, 05.12.2018г., в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, инж.Живко Димитров Динчев 

- Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, като взе предвид, че:  

 

1. С решение № 18147-1 / 21.11.2018г. e открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 18147 и предмет „Доставка на работни облекла за 

нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“, разделена на две 

обособени позиции: 

Първа обособена позиция – Доставка на работни облекла за есенно-зимния 

сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

Втора обособена позиция - Доставка на летни работни костюми (яке с 

панталон)  

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 338 500 лв., без ДДС, по обособени 

позиции, както следва: 

2.1. Първа обособена позиция: 206 500 лв., без ДДС. 

2.2. Втора обособена позиция: 132 000 лв., без ДДС. 

 

3. Уникален номер на Квалификационната система в РОП: 00246-2018-0096. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1531.html 

 

5.  Докладът от комисията, назначена със заповед № 2016 / 26.11.2018г., е 

утвърден от Изпълнителния директор на 04.12.2018г. 

 

6. По отношение на участника в процедурата не е установен конфликт на 

интереси или основания за отстраняването му.   

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура 

за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за 

участие, рег.№ 18147 с предмет „Доставка на работни облекла за нуждите на 

работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“, взе следните  

 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1531.html


ТО/ТТ 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. По първа обособена позиция – Доставка на работни облекла за есенно-

зимния сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

1.1.Класира участника по първа обособена позиция, както следва: 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1 

„Тих труд Стара 

Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 

206 744.50 206 744.50 1 място 

1.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на 

първо място участник „Тих труд Стара Загора“ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

2. По втора обособена позиция – Доставка на летни работни костюми (яке с 

панталон) 

2.1. Класира участника по втора обособена позиция, както следва: 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1 

„Тих труд Стара 

Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 

132 327.80 132 327.80 1 място 

2.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на 

първо място участник „Тих труд Стара Загора“ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участника в 

процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 

 

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за 

защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 

 

        Изп. директор: …(п)… 

          инж. Ж. Динчев  

 


