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Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 9625 / 12.03.2019 г. 

12.03.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

 

До  

Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД №3 

от комисия, назначена със заповед №203 / 06.02.2019 г. 

 

Относно: Прекратяване на участие в квалификационна система с рег.№17141 и предмет 

„Доставка на добавъчни материали за заваряване“ 

 

 

На 05.03.2019 г. се събра комисия, назначена със заповед №203 / 06.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

Председател: инж. С С  - Агент снабдяване, отдел МТС 

Членове: инж. К С - ИКЗ, ОТКК 

  инж. Г Д - Търговски агент, „ТО” 

  М Б  - Юрисконсулт, „Правен отдел” 

М С  - Експерт контрол на документи, Д„АДФК” 

 

Като взе предвид протоколите и докладите от комисиите и решенията на 

Възложителя по обществени поръчки с рег. № 18046, № 18127, и №19006 за възлагане на 

дейности в обхвата на квалификационна система с рег.№17141 и предмет „Доставка на 

добавъчни материали за заваряване“, както и разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и условията от документацията за участие в квалификационната система, 

комисията установи следното:  

 

Участникът „Ремотерм” ЕООД, гр. София е включен в квалификационната система с 

решение № 17141-2 / 07.02.2018 г.  

Като участник в системата, „Ремотерм” ЕООД е бил поканен да подаде първоначални 

оферти по процедури на договаряне с предварителна покана за участие с рег. №№ 18046, 

18127 и 19006. В определените срокове по посочените процедури участникът не е подал 

първоначални оферти. 
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: участникът не е 

подал повече от две първоначални оферти в рамките на системата. 

 

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

Възложителя да прекрати участието на „Ремотерм” ЕООД, гр. София в квалификационна 

система с рег.№17141 и предмет „Доставка на добавъчни материали за заваряване“, 

считано от изтичането на 15 дни от получаване на решението по чл. 141, ал. 14 от ЗОП. 

 

Съгласно правилата за изключване от системата: „Участник, изключен от системата на 

основание точка 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.4.1 и 4.2.4.2 може да подаде отново заявление за 
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включване, не по-рано от 1 година, считано от датата на решението за изключване. 

Заявление за участие, подадено преди изтичане на този срок, не се разглежда и се връща 

на Кандидата.“ 

 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

инж. С С  – ............(п).................. 

 

 

инж. К С  – ............(п).................. 

 

 

инж. Г Д  – ............(п).................. 

 

 

М Б    – ............(п).................. 

 

 

М С   – ............(п).................. 


