
ТО/ММ/ЛЯ 1 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 19059-2/ 19.07.2019 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание, рег.№ 19059 и предмет „Реконструкция и 

модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8” 

 

Днес, 19.07.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 

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

предвид, че:  

 

1. С решение №19059-1/ 20.05.2019 г. e одобрено откриването на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег.№ 19059 и предмет „Реконструкция и 

модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8” по три обособени 

позиции 

       1-ва обособена позиция:  „Изпълнение на сондажни дейности“ 

       2-ра обособена позиция: „Изграждане на пилотни фундаменти“ 

       3-та обособена позиция: „Заготовка, доставка и монтаж на стоманена 

конструкция към Абсорбер 8“  
 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 479 500.00 лв. без ДДС  

        1-ва обособена позиция -   87 500.00 лв. без ДДС  

        2-ра обособена позиция - 156 500.00  лв. без ДДС  

3-та обособена позиция  - 235 500.00 лв. без ДДС  

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата 

на Агенция по обществените поръчки под УНП  00246-2019-0049. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1623.html. 

 

5. Протоколът от комисията, назначена със Заповед № 832 / 11.06.2019 г., е 

утвърден от Изпълнителния директор на 18.07.2019 г. 

 

6. По отношение на участника в процедурата не са установени конфликти на 

интереси или основания за отстраняването му.   
 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 
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рег.№ 19059 и предмет „Реконструкция и модернизация на Помпена 

станция при СОИ 7 и 8”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1. Отстранява участника „Бауер България“ ЕООД, гр. София по първа 

позиция на обществена поръчка с рег.№ 19059 и предмет „Реконструкция и 

модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8“. 

Мотиви:  

Участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. Участникът не е представил нов еЕЕДОП 

както е изискал Възложителят. Първоначално представеният еЕЕДОП не е 

подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, а от трето лице. С 

допълнителните документи, участникът е представил пълномощно от 

управителя, с което упълномощава третото лице да подписва от името на 

дружеството всякакви книжа и документи. Също така е представена и 

декларация по чл. 41 от ППЗОП, с която упълномощената декларира, че 

разполага с информация за достоверността на декларираните в подписания от 

нея еЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

относими за управителя на дружеството. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 3 

от ЗОП, когато кандидатът или участникът се представлява от физическо лице 

по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за 

това физическо лице. Пълномощникът на управителя е следвало да представи 

декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, относими към 

него, но такава не е представена. Също така, участникът е посочил в е) ЕЕДОП 

- в част ІV Критерии за подбор, б. „Г“, че не разполага със сертификат за 

управление на околната среда с обхват, приложим към предмета на обособената 

позиция, за която участва. Изискването за представяне на сертификат за 

управление на околната среда е един от критериите за подбор на участниците. 

 

2.  Прекратява обществената поръчка в частта й по първа обособена позиция на 

основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като единствената подадена оферта е 

неподходяща и няма други подадени оферти по първа обособена позиция. 

 

3. Прекратява обществената поръчка в частта й по втора обособена позиция на 

основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като по втора обособена позиция от 

обществената поръчка няма подадени оферти.   

 

4. Класира участниците в обществената поръчка  както следва: 

4.1 По трета обособена позиция „Заготовка, доставка и монтаж на стоманена 

конструкция към Абсорбер 8“, както следва: 
 

№ Участник Предложена цена   Класиране 

1 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
268 883.23    I място 
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Определя за изпълнител на договора за обществена поръчка класирания на 

първо място участник по трета обособена позиция „Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора. 

 

 На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участника в 

процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 

   

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 

 

 

 

         Изп. директор: (п) 

инж. Ж. Динчев 

  

 
 

Съгласували:  

 

Директор „ДМОП”: 

Д. Неделчева 

 

 

Ръководител „ТО”: 

М. Макаков 

 

Юрисконсулт: 

…………………….. 

 


