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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19098-1 / 07.08.2019г. 
 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,  

чрез договаряне с предварителна покана за участие,  

рег.№ 19098 и предмет “Доставка на добавъчни материали за заваряване“ по 

обявена квалификационна система рег.№ 17141 

 

 

 

Днес, 07.08.2019г., в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, инж. Живко Димитров 

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

предвид, че: 

 

С решение № 17141-1/22.12.2017г. e създадена квалификационна система на 

стопански субекти (КС) с рег. №17141 и предмет “Доставка на добавъчни 

материали за заваряване“ и УНП в регистъра на АОП 00246-2017-0136. 

и на основание чл.102 от ППЗОП, взе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ 

 

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

квалификационна система рег.№17141, чрез договаряне с предварителна покана 

за участие с рег.№ 19098 и предмет “Доставка на добавъчни материали за 

заваряване“, разделена на четири обособени позиции:  

Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани 

стомани, съгласно спецификация. 

Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за 

топлоустойчиви стомани, съгласно спецификация.  

Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо 

легирани стомани, съгласно спецификация.  

Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, 

предназначени за твърдо наваряване, съгласно спецификация.  

 

Код съгласно Общ терминологичен речник на обществените поръчки: 

31711140-6 - Електроди. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 79 300 лв., без ДДС. 

2.1. Първа обособена позиция: 24 000 лв., без ДДС. 

2.2. Втора обособена позиция: 2 800 лв., без ДДС. 
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2.3. Трета обособена позиция: 43 100 лв., без ДДС. 

2.4. Четвърта обособена позиция: 9 400 лв., без ДДС. 

 

3. Определям следните участници, които да бъдат поканени да представят 

първоначални оферти - всички включени в КС участници с рег.№17141 към 

момента на стартиране на поръчката: 

 

№ Наименование и седалище на участника 

1 „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 

2 „Аметист” ЕООД, гр. Варна 

3 „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 

4 „Каммартон България” ЕООД, гр. София 

5 „Евромаркет- БРД” ООД, гр. София 

6 „ИТТ България” ЕООД, гр. Стара Загора 

7 „Крепеж груп” ООД, гр. Стара Загора 

8 „Бордмаш инс” ЕООД, гр. София 

9 „ПАН” ЕООД, гр. Хасково 

 

4. Одобравям поканата до избраните участници за представяне на 

първоначални оферти. 

 

5. Утвърждавам документацията за участие в процедура. 

 

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

процедурата в седемдневен срок от датата на издаването му. 

 

 

 

 

        Изп. директор: …(п)… 

          инж. Ж. Динчев  

 

 


