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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18024-2 / 06.06.2018 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с рег.№ 18024 и предмет „Доставка и монтаж на технически средства за 

измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2” 

 

 

Днес 06.06.2018 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 № 18024-1 / 08.03.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег.№18024 и предмет „Доставка и монтаж на технически средства за измерване 

на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2“. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката – 264 000,00 лева без ДДС. 

 

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на 

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0032. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1370.html 

 

5. Протоколът на комисията, назначена със заповед № 511 / 03.04.2018 г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 05.06.2018 г. 

 

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликт на интереси. 

 

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 с рег.№ 18024 и предмет 

„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез 

екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2”, взе следните  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.1. Класира участниците както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево 191 380,00 I място 

2 „Лабексперт“ ООД, гр. София 256 000,00 II място 

 

1.2. Отстранява участника „Брайт инженеринг“ ООД, гр. Варна, на основание чл. 107, т. 2, 

буква “а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

Мотиви: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на т. V 

от „Техническо задание“, както следва:  
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- По позиции от 1 до 6 няма описание на идентификационни номера (part number) и 

количествените характеристики на предлаганите от участника изделия, за да се сравнят с 

предоставените каталози;  

- За позиция 7 „Комплект за почистване на газопреносни части“ и позиция 8 

„Консумативи за 1 година за доставената апаратура“ няма предложение и не е представена 

никаква информация. 

Също така в „Техническо предложение“ не е предложено устройство или функция за 

„почистване на газоразпределителните елементи на сондата: автоматично да се изпълнява 

цикъл за изчистване чрез горещ въздух”, съгласно изискванията на т. III, 2.1. от 

Техническите условия.  

Няма каталог за предложения „защитен блок против проникване на процесен газ в 

измервателните части на анализаторите при отпаднало напрежение“. 

 

1.3. Определя за изпълнител на договора за обществена поръчка класирания на първо място 

участник „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички участници 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 

 

 

 

Юрисконсулт: 

.................................. 

 

 

 

Изготвил: 

Р-л ТО: 

М. Макаков 


