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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17132-6 / 13.03.2019 г. 

 

Относно: Изключване на участници от квалификационна система с рег.№ 

17132 и предмет: „Доставка на метали” 

 

 

Днес 13.03.2019 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 № 17132-1 / 22.12.2017 г.  

2. Уникален номер на поръчката в РОП:   00246-2017-0137. 

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/1324.html 

 

и на основание чл. 141, ал.14 от ЗОП и съгласно т.4.1.5 от Раздел IV 

„ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА“ на 

документацията на поръчката и доклад на комисията назначена със заповед № 

205 / 12.02.2018 г. взех следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Приемам резултатите от работата на комисията, назначена със заповед № 205 

/ 12.02.2018 г. 

 

2. Одобрявам изключването от квалификационната система на участниците: 

№ Наименование и седалище на участника 

1 „Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив 

2 „Метал груп елит 2006“ ЕООД, гр. София 

 

Мотиви: Участниците „Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив и „Метал груп елит 2006“ 

ЕООД, гр. София не са представили документи за периодично актуализиране на 

информацията в указания в документацията за участие срок от 01 до 31 януари 

2019 г. 

 

3. Участниците „Вокимекс“ ООД и „Метал груп елит 2006“ ЕООД ще 

прекратят участието си в квалификационната система считано от 01.04.2019 г. 
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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 

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

участието им в квалификационната система. 

 

 

 

Изпълнителен директор: ……(п)…… 

     инж. Ж. Динчев  


