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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18147-1 / 21.11.2018г. 
 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,  

чрез договаряне с предварителна покана за участие,  

рег.№ 18147 и предмет „Доставка на работни облекла за нуждите на 

работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ по обявена квалификационна 

система рег.№ 18095 

 

 

 

Днес, 21.11.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, инж. Живко Димитров 

Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, като взе 

предвид, че: 

 

С решение № 18095-1/01.08.2018г. e създадена квалификационна система на 

стопански субекти (КС) с рег. № 18095 и предмет „Доставка на работни 

облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ и УНП в 

регистъра на АОП 00246-2018-0096. 

С решениe № 18095-2/31.10.2018г. e включен кандидат в квалификационната 

система.  

 

и на основание чл.102 от ППЗОП, взе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките на 

квалификационна система рег.№ 18095, чрез договаряне с предварителна 

покана за участие с рег.№ 18147 и предмет „Доставка на работни облекла за 

нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ разделена на две 

обособени позиции: 

Първа обособена позиция – Доставка на работни облекла за есенно-зимния 

сезон за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

Втора обособена позиция - Доставка на летни работни костюми (яке с 

панталон)  

 

Код съгласно Общ терминологичен речник на обществените поръчки: 

18113000-4 – Работно облекло за промишлени предприятия. 

 

2. Прогнозна стойност: 338 500 лв., без ДДС. 
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2.1. Първа обособена позиция: 206 500 лв., без ДДС. 

2.2. Втора обособена позиция: 132 000 лв., без ДДС. 

 

3. Определям следния участник, който ще бъде поканен да представи 

първоначална оферта: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Обособени позиции от ОП 18147, 

за които да се покани участника да 

подаде първоначална оферта 

1 
„Тих труд Стара Загора“ЕООД, 

гр.Стара Загора 
I, II 

 

4. Одобравям поканата до избрания участник, за представяне на първоначална 

оферта. 

 

5. Утвърждавам документацията за участие в процедура. 

 

На основание чл.102 от ППЗОП решението да се изпрати на участника в 

процедурата в седемдневен срок от датата на издаването му. 

 

 

 

 

        Изп. директор: …..(п)…. 

          инж. Ж. Динчев  

 

 


