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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16085-9 / 01.08.2018 г. 

 

Относно: Изключване на участник от квалификационна система с рег.№16085 и 

предмет: „Доставка на консумативи за принтери и мултифункционални системи” 

 

Днес 01.08.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 

Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взех 

предвид, че: 

 

1. Квалификационната система е създадена с решение № 16085-1/29.08.2016г.  

2. Уникален номер на поръчката в РОП:  00246-2016-0087. 

3. Вид на процедурата: Квалификационна система по реда на чл.141, ал.1 от ЗОП. 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1080.html 

 

и на основание чл. 141, ал.14 от ЗОП, съгласно т.2 от Раздел III. Правила и критерии 

за изключване от системата от Документацията на КС с рег.№16085, взех следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Изключвам от квалификационната система участника: Кооперация „Панда”, 

гр.София. 

Мотиви: В резултат от проведена процедура на договаряне с предварителна покана 

за участие с рег.№18007 е сключен договор №15769/30,04,2018г. с Изпълнител 

Кооперация „Панда”, гр.София. В изпълнение на Договора на 18.05.2018г. са 

доставени консумативи. С констативен протокол № 462А от 25.05.2018г. е 

установено, че консумативите не отговарят на изискванията в спецификацията на 

Договора. С приемо-предавателен протокол от 01.06.2018г. несъответстващите 

изделия са върнати на Изпълнителя и с писмо изх.№19378/01.06.2018г. (получено 

от Изпълнителя по факс на 01.06.2018г.) е указан срок от два дни, в който 

несъответстващите консумативи да бъдат заменени с нови. Към 06.06.2018г. в 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД не са получени нови консумативи, отговарящи на 

изискванията на Договора, следователно е налице неизпълнение на част от доставка 

по Договора. 

Налице са основанията на чл. 141, ал. 14 от ЗОП и съгласно т.2 от Раздел III. 

Правила и критерии за изключване от системата от Документацията на КС с 

рег.№16085, Възложителят има право да изключи участник от квалификационната 

система при констатирано пълно или частично неизпълнение на договор за 

обществена поръчка, възложен чрез поръчка по системата. 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1080.html
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2. Участникът Кооперация „Панда”, гр.София ще прекрати участието си в 

квалификационната система считано от 20.08.2018 г. 

 

4. Съгласно чл.197, ал.1, т.6 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 

10 дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията. 

 

5. На основание чл.141, ал.14 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 

участника най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието 

му в квалификационната система. 

 

 

 

Изпълнителен директор:…......(п)....... 

     инж. Ж. Динчев  
 

 

 

Съгласували, 

Директор ДМОП: 

  Д. Неделчева 

 

 

 

Юрисконсулт: 

 

 

 

Изготвил, 

Ръководител ТО: 

  М. Макаков  
 
 


