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 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Национален регистрационен
номер: 123531939

Пощенски адрес: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Град: с. Ковачево код NUTS: BG344 Пощенски код: 6265 Държава: България

Лице за контакт: По техническите въпроси: Боян Бойчев; Въпроси по
процедурата: инж. Г. Дамянов.

Телефон: +359 42662596
/42662957

Електронна поща: g.damyanov@tpp2.com Факс: +359 42662950

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1160.html

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

(URL): 13

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Настоящото обявление е покана за участие в състезателна
процедура: НЕ
Заинтересованите оператори трябва да изискат възложителят
да бъде квалифициран съгласно квалификационната система.
Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана
за участие в състезателна процедура.

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.tpp2.com/
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1160.html


Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
електронно посредством: НЕ  

Официално наименование: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Национален регистрационен номер:
123531939

Пощенски адрес: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Регистратура Обществени поръчки

Град: с. Ковачево код NUTS: BG344 Пощенски код: 6265 Държава: България

Лице за контакт: Христина Димитрова - завеждащ
регистратура

Телефон: +359 42662717

Електронна поща: h.dimitrova@tpp2.com Факс: +359 42662507

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.tpp2.com

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1160.html

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.6) Основна дейност 

Електрическа енергия

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на поръчката

II.1.1) Наименование: Доставка на осветителни тела и консумативи за тях Референтен номер: 2 17007

II.1.2) Основен CPV код: 31530000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката:
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) CPV кодове

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG344
Основно място на изпълнение: 
„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване
на потребности и изисквания) 
Доставка на осветителни тела и консумативи за тях, по спецификация в две обособени
позиции:
Първа обособена позиция: „Доставка на осветителни уреди със светоизточник ЛЛ, ЛНЖ, МХЛ
и NaЛ и консумативи за тях”;
Втора обособена позиция: „Доставка на LED лампи и прожектори”.
Нов срок на действие на квалификационната система – до 31.12.2020 г.
Квалификационната система има за цел създаването и поддържането на списък с одобрени
кандидати, които да участват в провежданите от Възложителя процедури за възлагане на
обществени поръчки с горепосочения предмет. Кандидатите могат да бъдат включени по
всяко време в квалификационната система. Възложителят може да прекрати участието в
квалификационната системата на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените
критерии. Конкретните поръчки за доставки се възлагат чрез процедури на договаряне с

http://www.tpp2.com/
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1160.html


предварителна покана за участие. С поканата за участие в преговори за всяка конкретна
поръчка се посочва конкретна спецификация за доставка.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.8) Срок на действие на квалификационната система:

Начална дата: (дд/мм/гггг) / Крайна дата: (дд/мм/гггг) (Попълнете по-долу)
Начална дата: 20/12/2019 (дд/мм/гггг) Крайна дата: 31/12/2020 (дд/мм/гггг)
Подновяване на квалификационната система 2: ДА
Нобходими формалности за оценяване дали са спазени изискванията: 
Всички критерии за подбор на кандидатите по КС с рег.№ 17007 остават същите, съгласно
т.III.1.9 на обявление в ОВ на ЕС 2017/S 025-044439.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз: 4
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на
лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.1.9) Квалифициране на системата(обобщение на основните условия и методи) 1
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране: 
1. Всички критерии за подбор на кандидатите по КС с рег.№ 17007 остават същите,
съгласно т.III.1.9 на обявление в ОВ на ЕС 2017/S 025-044439.
Методи, съгласно които ще бхъде проверявано всяко от тези условия: 
1. Доказването на съответствието с критериите за подбор остават същите, съгласно
т.III.1.9 на обявление в ОВ на ЕС 2017/S 025-044439. За всички вписани в
квалификационната система участници няма изискване да представят нов ЕЕДОП.
Методът за доказване на съответствието е описан в документацията.

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
1. За квалификационната система (17007):
-Нов срок на действие на квалификационната система – до 31.12.2020 г.;
- Номенклатурите в спецификациите са примерни и Възложителя си запазва правото да
включва нови номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите;
- Минималният гаранционен срок, изискван от Възложителя е 12 месеца от датата на
доставка на изделията;
- Начин на плащане: до 60 дни след издаване на фактура - оригинал, издадена съгласно
чл.113 от ЗДДС, двустранно подписан приемо-предавателен протокол и след документи,
представени по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът
за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:
НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание



IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 025-044439
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП: 770340

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в квалификационната система в "Профил на купувача" на страницата на "ТЕЦ
Марица изток 2" ЕАД. Всички решения и разяснения към настоящата система ще бъдат
публикувани в профила на купувача. Конкретните поръчки по настоящата система ще се
възлагат за срока на нейното действие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл.196, чл.197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

http://www.cpc.bg/


VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/12/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


