
 

ТО/ММ/ММ  Стр. 1  

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 18030-2/ 06.06.2018 г. 

 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание, рег.№ 18030 и предмет „Реконструкция на KPC 205A – 

подмяна честотни преобразуватели на ход на движение и въртене на 

цялостна подмяна на софтуера на управление на багера” 
 

Днес 06.06.2018г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Ж. Д. Д. - 

Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:  

 

1.С решение №18030-1/06.03.2018г. e одобрено откриването на процедура 

за възлагане на обществена поръчка с рег.№18030 и предмет „Реконструкция 

на KPC 205A – подмяна честотни преобразуватели на ход на движение и 

въртене на цялостна подмяна на софтуера на управление на багера”  
 

2.Прогнозна стойност: 90 000.00 лв. без ДДС 

 

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет 

страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0030. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1367.html 

 

5.Протоколът от комисията, назначена със Заповед №513/03.04.2018г., е 

утвърден от Изпълнителния директор нa 05.06.2018г. 

 

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.8 и ал.5, чл. 110, ал.1,т.2  и във вр. с чл.5, ал.4, 

т.1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание, рег.№ 18030 и предмет „Реконструкция на KPC 205A – подмяна 

честотни преобразуватели на ход на движение и въртене на цялостна 

подмяна на софтуера на управление на багера ”, взе следните  

 

 

 

 

 



 

ТО/ММ/ММ  Стр. 2  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Отстранява участника „Верея електроникс“ ООД, гр. Стара Загора на 
основание  чл.107, т.1, от ЗОП тъй като участникът не отговаря на условие от 

документацията. 

Мотив:  С писмо вх. № 16909/15.05.2018г., участникът представи 

допълнително нов еЕЕДОП, от който става видно, че в противоречие с 

изискванията на чл.41, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.40 от ППЗОП еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис само от един от тримата управители на 

дружеството – И. К. И. 

 

 

2.Прекратява ОП с рег. № 18030 с предмет “Реконструкция на KPC 205A – 

подмяна честотни преобразуватели на ход на движение и въртене на 

цялостна подмяна на софтуера на управление на багера” на основание 
чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП поради факта, че  подадената оферта е неподходяща  се 

прекратява обществената поръчка. 

Мотив:        

Предвид отстраняването на единствения участник по обществената поръчка са 

налице императивните условия за прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.2 от 

ЗОП поради факта, че всички подадени оферти са неподходящи и на това 

основание комисията предлага на Възложителя да се прекрати обществената 

поръчка. 

 

 

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. 

 

Изпълнителен директор: ..............(П)............. 

    инж. Ж. Динчев 

 

Съгласували, 

 Директор ДМОП:   

        Д. Неделчева    

 

Юрисконсулт: 

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

 

Изготвил, 

Ръководител ТО: 

М. Макаков 

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

        ( 


	Р Е Ш Е Н И Е



