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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18055-2 / 06.07.2018г. 
за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка, 

чрез публично състезание, рег.№ 18055 с предмет  
”Доставка на негасена калциева вар” 

 
 
Днес, 06.07.2018г., 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 № 18055-1 / 18.04.2018г. e одобрено откриването на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18055 и предмет ”Доставка на 
негасена калциева вар”. 
 
2. Прогнозна стойност на поръчката: 80 000 лв., без ДДС. 

 
3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата 
на Агенция по обществените поръчки под УНП: 00246-2018-0052. 
 
4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1396.html 
 
5.  Протоколът от комисията, назначена със заповед № 729 / 15.05.2018г., е 
утвърден от Изпълнителния директор на 05.07.2018г. 

 
6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 
интереси или основания за отстраняването им.   

 
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, рег.№ 18055 с 
предмет ”Доставка на негасена калциева вар”, взе следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
1. Класира участниците: 
 

№ Участник Предлагана цена, 
лева, без ДДС Класиране 

1 „СМА Минерал Бургас вар” ЕООД, 
гр.Бургас 76 800.00 1 място 

2 „Огняново К” АД, гр.София 78 792.00 2 място 
3 „Калцит” АД, гр.Асеновград 84 000.00 3 място 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1396.html
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2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на 
първо място участник „СМА Минерал Бургас вар”ЕООД, гр.Бургас. 
 
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците 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  
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

