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До  
Изпълнителния директор  
на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 
 

ДОКЛАД №4 
от комисия, назначена със заповеди № 816 / 12.06.2017 г. 

и № 1638 / 01.11.2017 г.  
 

Относно: Прекратяване участието в квалификационна система с рег.№17055 и 
предмет „Ремонт на котелно оборудване“  
 

 
На 17.05.2018 г. комисия, назначена със заповеди № 816/12.06.2017 г. и 

№1638/01.11.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 
 

Председател:  
  Д.Р.      – Началник „КЦ”  
Членове: 

  1. И.И.         – Зам. н-к ”КЦ” 
  2. П.С.       – Специалист търговия, „ТО” 
  3. М.Б. – Юрисконсулт, „Правен отдел” 

4. М.С.          –Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 
В работата на комисията встъпва резервeн член М.Б. на мястото на Д.Л., която е в 

законоустановен отпуск по болест от 15.05.2018г. 
Като взе предвид протоколите и докладите от комисиите и решенията на 

Възложителя по обществени поръчки с рег. № 17089, № 17124, № 17139, № 18028, № 
18029, № 18035, №18049 и №18050 за възлагане на дейности в обхвата на 
квалификационна система с рег.№17055 и предмет „Ремонт на котелно оборудване“, както 
и разпоредбите на Закона за обществените поръчки и условията от документацията за 
участие в квалификационната система, комисията установи следното:  

 
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, 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 рег. № 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. 

Утвърждавам: 
Изп.директор:………(п)… 

инж. Ж.Динчев 
16.05.2018г. 
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Налице са основанията на 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.  

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 141, ал. 14 от ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя да прекрати участието на Петко Петков - 24 ЕООД, гр. Раднево в 
III-та обособена позиция – „Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на арматура и 
тръбопроводи на котли“ на квалификационна система с рег.№17055 и предмет „Ремонт на 
котелно оборудване“, считано от изтичането на 15 дни от получаване на решението по чл. 
141, ал. 14 от ЗОП. 
 
 
  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  

Д.Р.   – ………(п)………. 
 
Членове: 

И.И.  – ………(п)………. 
 

П.С.  – ………(п)………. 
 

М.Б.   – ………(п)………. 
 
М.С.             – ………(п)………. 

 
 


