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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 17055-5 / 17.05.2018 г. 

 
Относно: Изключване на участник от квалификационна система с 
рег.№17055 и предмет: „Ремонт на котелно оборудване” 

 
 
Днес 17.05.2018 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 № 17055-1/31.05.2017г.  
2. Уникален номер на поръчката в РОП:  00246-2017-0060. 
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/1209.html 

 
и на основание чл. 141, ал.14 от ЗОП, съгласно т.4.1.1. от раздел IV. Правила 
и критерии за изключване от системата от документацията за участие в 
квалификационната система, уточнени със Съобщение с 
Изх.№39710/28.11.2017г., публикувано в профила на купувача на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, и доклад на комисията назначена със заповеди 
№816/12.06.2017г. и № 1638/01.11.2017г., взех следните 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Приемам резултатите от работата на комисията, назначена със заповеди 
№816/12.06.2017г. и № 1638/01.11.2017г. 
 
2. Одобрявам изключването от квалификационната система по III-та 
обособена позиция: Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на арматура и 
тръбопроводи на котли на участника: Петко Петков - 24 ЕООД, гр. Раднево 
на основание чл. 141, ал. 14 от ЗОП и съгласно т.4.1.1. от раздел IV Правила и 
критерии за изключване от системата от документацията за участие в 
квалификационната система 
Мотиви: Участникът Петко Петков - 24 ЕООД, гр. Раднево е включен в 
квалификационната система по I-ва обособена позиция – Ремонт (основен, 
среден, авариен и др.) на котелно оборудване (ППС, МВ, ГУ, ГЗШ, ПСВ, 
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БСД, ИВП, ЕФ, ХШО, въздуховоди, газоходи, стълби и площадки, носещи 
конструкции, тръбопроводи ниско налягане и други инсталации); IІ-ра 
обособена позиция – Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на нагревни 
повърхности на котли и III-та обособена позиция – Ремонт (основен, среден, 
авариен и др.) на арматура и тръбопроводи на котли с решение № 17055-2 / 
02.08.2017 г. 

В тази връзка участникът Петко Петков - 24 ЕООД, гр. Раднево е бил 
поканен да подаде първоначални оферти по процедури на договаряне с 
предварителна покана за участие с № 17089, 17139 и рег.№ 18050, в рамките 
на III-та обособена позиция от квалификационна система с рег.№17055 и 
предмет „Ремонт на котелно оборудване“. В определените срокове по 
посочените процедури участникът не е подал първоначални оферти. 

Налице са обстоятелствата по чл. 141, ал. 14 от ЗОП и съгласно т.4.1.1. 
от раздел IV Правила и критерии за изключване от системата от 
документацията за участие в квалификационната система, уточнени със 
Съобщение с Изх.№39710/28.11.2017г., публикувано в профила на купувача 
на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, а именно: участникът не е подал повече от 
две първоначални оферти в рамките на системата по една и съща обособена 
позиция от системата.  
 
3. Участникът Петко Петков - 24 ЕООД, гр. Раднево ще прекрати участието 
си в квалификационната система по III-та обособена позиция: Ремонт 
(основен, среден, авариен и др.) на арматура и тръбопроводи на котли 
считано от 05.06.2018 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. 

 
 
 

Изп. директор: ………(п)………. 
инж. Ж. Динчев 

 


