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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ 18027-2/ 06.07.2018 г. 

 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура, рег.№ 18027 

и предмет „Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични 

величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ” 

 

Днес 07.06.2018г., 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.№18027-1/17.04.2018г. e одобрено откриването на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 18027 и предмет „Подмяна операторски, инженерна станции, 

интерфейс, система за механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 

в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД”. 
 

2.Прогнозна стойност на поръчката – 2 000 000.00 лева без ДДС 

 

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

обществените поръчки под УНП 00246-2018-0050. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1393.html 

 

5.По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси или 

основания за отстраняването им.   

 

На основание чл.22, ал.1, т.8 и ал.5, във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  процедура за възлагане 

на обществена поръчка чрез открита процедура с рег.№ 18027 и предмет „Подмяна 

операторски, инженерна станции, интерфейс, система за механични величини, защити и 

турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването на 

процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 

обявена процедурата, прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 

18027 и предмет: „Подмяна операторски, инженерна станции, интерфейс, система за 

механични величини, защити и турбинен регулатор на Турбина-2 в „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД. 

 

Мотиви:  

Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: 

 

В Техническото задание на обществената поръчка Възложителят не е уточнил списъка на 

резервните части, които изпълнителя ще трябва да осигури за времето на изпълнение на 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1393.html
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договора и гаранционния период, поради което участниците няма как да декларират всички 

необходими резервни части. Уточняването на конкретните необходими резервни части е от 

важно значение за изпълнението на поръчката, поради което се налага същите да бъдат 

изрично посочени от Възложителя в документацията и Техническото задание, за да могат да 

бъдат взети предвид от участниците и да се включат в представените от тях оферти. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати до 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 


