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Изх.№4164/04.02.2019г. 
 
 
 
 
 

До 
(To): 

Организация (Сompany): Факс (Fax): Тел. 
(Phone): 

e-mail 

 „Енергоремонт – 
Гълъбово“ АД, 
гр.Гълъбово 

0418/63690 0418/62077 
office@energoremont.bg 

 

 „Редо – К“ ЕООД, гр. 
София 

032/660853 0882/609060
redo.k2017@gmail.com 

 
 „Валис“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
042/925050 042/601637 

v_valisbg@abv.bg 
 

 „Елит монтаж“ ООД, гр. 
Стара Загора 

 042/600738 
elit_montaj_sz@abv.bg 

 
 „Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора  
042/966656 042/966069 

office@technoengineering.bg 
 

 „Металинвест – ремко“ 
ЕООД, гр. Стара Загора 

042/622491 042/622491 
metalinvest_remko@abv.bg 

 
От 
(From):
 

Организация (Сompany): 
“ТЕЦ Марица изток 2” 

ЕАД, с. Ковачево 

Факс (Fax): 
042/662507 

Тел. 
(Phone): 

042/662544 

 

Относно (Re): ОП с рег. № 18141 Дата (Date): 
 

Стр. 
(Pages): 

 
2 

 
 
 

П  О  К  А  Н  А 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
На основание чл. 55, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.135, ал.4 от ЗОП, Ви 

отправяме покана за представяне на първоначална оферта по процедура за 
възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18141 и предмет “Изграждане на 
система за машинно почистване от прах на котлоагрегати КА-1 и КА-2”, 
както следва: 

 
1. Възложителят е обявил подбора на кандидатите с Решение №18141-2/ 
22.01.2019 г. 
2. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1518.html 
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3. Условия за получаване и отваряне на първоначалната оферта: 
3.1. Адрес за изпращане на офертата: 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, Регистратура Обществени поръчки, 
тел. 042/662717 – Христина Димитрова – завеждащ „Регистратура Обществени 
поръчки”. На плика да е изписано – „Първоначална оферта”, ОП с рег.№18141, 
предмет на поръчката, пълно наименование и адрес на участника. Офертата 
може да се подаде лично или по пощата. И в двата случая трябва да бъде 
получена преди обявения краен срок за получаване. 
3.2. Краен срок за получаване на първоначалната оферта – до 13:00 часа на 
12.02.2019 г. 
3.3. Провеждане на преговори – 12.02.2019 г., 14:00 часа; място - Заседателна 
зала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 
3.4. Език, на който трябва да бъдат изготвени документите: български. 
4. Документи, които се прилагат: описани в обявлението и документацията за 
участие. 
4.1. Съдържание на първоначалната оферта – съгласно приложен в 
документацията за участие образец. 
5. Показател за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта въз 
основа на критерия – най-ниска цена. 
 

 
 
 

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

 
 
 
Съгласувал, 
Директор „ДМОП”: ................................              

Д. Неделчева 
 
 
Изготвил, 
Ръководител Търг. отдел: ............................ 

                      М.Макаков 


