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До (To): 

Всички заинтересовани 

Организация (Сompany): 

 

Факс (Fax): 

- 

Тел. (Phone): 

- 

От (From): 

инж. Ж. Динчев 

Организация (Сompany): 

“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево 

Факс (Fax): 

042/662507 

Тел. (Phone): 

042/662910 

Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 19009 

 

 

Уважаеми господа, 

В отговор на постъпило запитване по ОП рег.№ 19009 с предмет „Доставка 

на уплътнителни и топлоизолационни материали“. Предметът на поръчката 

включва следните обособени позиции: 

Първа обособена позиция: Доставка на керамични изолационни материали и 

безазбестов топлоизолационен картон, съгласно спецификация. 

Втора обособена позиция: Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив 

прешпан, съгласно спецификация. 

Трета обособена позиция: Доставка на гумени листи и шнурове, съгласно 

спецификация.  

Четвърта обособена позиция: Доставка на тефлонови уплътнителни материали, 

съгласно спецификация. 

Пета обособена позиция: Доставка на лоена, лоенографитна, графитна набивка и 

силикатни тапи, съгласно спецификация. 

Шеста обособена позиция: Доставка на полиамидни уплътнителни материали, 

съгласно спецификация. 

 

и на основание чл.180, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения: 

 

 

Въпрос:  

Участник, който прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт 

БДС ISO9001, но няма сертификат за това, може ли да участва в процедурата, като 

декларира, че прилага система за управление на качеството? 

Отговор:  

Не се допускат участници, които не притежават изискания в обявлението (раздел 

III, т.1. Условия за участие) сертификат. 
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Въпрос:  

Какво се разбира под „обхват, приложим към предмета на поръчката“? 

Отговор:  

Поръчката трябва да включва: Доставка на керамични изолационни материали, 

безазбестов топлоизолационен картон, уплътнителни листи,  маслоустойчив 

прешпан, гумени листи и шнурове, тефлонови уплътнителни материали, лоена, 

лоенографитна, графитна набивка и силикатни тапи, полиамидни уплътнителни 

материали. 

 

Въпрос: 

Участници със сертификати, в които не е упоменато, че се отнасят за 

уплътнителни материали ще бъдат ли допуснати до участие? 

Отговор:  

Вида на процедурата е публично състезание и всички, които подадат оферти се 

допускат до участие. В хода на процедурата, след разглеждане на документите се 

установява дали същите са коректни и дали отговарят на изискванията на 

възложителя. Всеки участник декларира в еЕЕДОП техническите и 

професионални възможности, подробно описани в раздел III от обявлението. 

 

Въпрос: 

Тъй като качеството на уплътнителните материали е от важно значение за 

надеждната работа на електроцентралата, производителя на уплътнителните 

материали трябва ли да  има система ISO 9001 с обхват производство на 

уплътнителни материали или е достатъчно само участника – търговец да 

притежава такъв сертификат? 

Отговор:  

В обявлението на поръчката в раздел III ясно е посочено изискването на 

възложителя, а именно, участникът да прилага системи за управление на 

качеството. 

 

Въпрос:  

В случай, че участникът е търговец, не притежава сертификат ISO 9001, но е 

надлежно упълномощен да участва в търга от производител на уплътнителни 

материали, притежаващ сертификат ISO 9001 с нужния обхват, ще бъде ли 

допуснат за участие в търга? 

Отговор:  

Както в предходните питания е засегнат въпроса за сертификата на участника Ви 

отговаряме, че всеки може да подаде оферта за участие и след заседаване на 

комисия, назначена в деня на отваряне на публичното състезание, да излезе със 

становище, но възложителят не се ангажира с консултации, относно подготовката 

и съдържанието на документите на бъдещите участници 

 

 

 



ТО/Татарова                                                                                                                                            
Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е 

адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е 

забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа. 
 

Въпрос:  

В спецификацията по втора обособена позиция „Доставка на уплътнителни листи 

и маслоустойчив прешпан“ мерната единица е килограм, а листите се доставят в 

бройки. Как ще бъдат извършени доставките, тъй като заявените количества няма 

да бъдат кратни на единичното тегло на листите? 

Отговор:  

Количеството в кг се закръгля до цял лист с размери посочени в спецификацията. 

 

 

 

 

Изп. директор: ..............(п)................ 

     инж. Ж. Динчев 

 


