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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 18037-2/06.07.2018 г. 

 
на основание чл.55, ал.1 от ППЗОП за предварителен подбор по процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 

участие (ограничена процедура), рег.№ 18037 и предмет „Доставка на 
резервни части за роторни изгребвачи” 

 
Днес 06.07.2018 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 № 18037-1/20.04.2018 г. e одобрено откриването на процедура 
за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18037 и предмет „Доставка на 
резервни части за роторни изгребвачи”, по четири обособени позиции: 
Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за багер роторен 
изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE LEVIVIER - Франция”, съгласно 
спецификация; 
Втора обособена позиция: „Доставка на резервни части за комбинирано 
роторно съоръжение КРС-6 Takraf Ks- S 5600.5600- 4 - Германия”, съгласно 
спецификация; 
Трета обособена позиция:  „Доставка на резервни части за роторен изгребвач 
РИ-201 „LKS 1250.12N2L – “Famak” – Полша”, съгласно спецификация; 
Четвърта обособена позиция: „Доставка на резервни части за роторно 
съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – Англия“ , съгласно спецификация 

 
 
2.Прогнозна стойност на поръчката –  1 075 500.00 лв. без ДДС, в т.ч. 

Първа обособена позиция – 250 500.00 лв; 
Втора обособена позиция – 70 000.00 лв; 
Трета обособена позиция – 269 000.00 лв; 
Четвърта обособена позиция – 486 000.00 лв. 

 
 
3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет 

страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0056. 
 
4.Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1277.html 
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5.С протокол с вх. №24011/05.07.2018 г. от комисията назначена със 
заповед № 771/22.05.2018 г. са представени резултатите от предварителния 
подбор. 

 
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.4 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 
предварителна покана за участие, рег.№ 18037 и предмет „Доставка на 
резервни части за роторни изгребвачи”, взе следните  

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 

1.Обявява кандидатите, които да се поканят да представят първоначална 
оферта, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата Обособена позиция 

1 „Риск инженеринг” АД, гр. София І и ІІ 
2 „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора І, ІІ, ІІІ и ІV 
3 „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора ІІ  
4 „Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора І, ІІ, ІІІ и ІV 

 
 
2.Обявява кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя 

изисквания, както следва: 
2.1. Отстранява кандидата „Инженеринг Доберсек ГмбХ”, Германия на 

основание чл. 107, т.1 от ЗОП от участие, по 1 и 4 позиции, поради това, че не 
отговаря на поставените критерии за подбор. 

Мотиви: 
Кандидата „Инженеринг Доберсек ГмбХ”, Германия не е представил   

еЕЕДОП  в електронен вид. Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените 
поръчки във връзка с §29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби 
на ЗОП, считано от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в 
електронен вид. Участникът е представил допълнителен ЕЕДОП на хартиен 
носител, което е в противоречие с посочените по-горе разпоредби на ЗОП и е 
равносилно на непредставяне на изискания от комисията документ (ЕЕДОП в 
електронен формат). 
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3.Одобрява поканата до избраните кандидати за подаване на оферти. 
 
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) 

 
 
 


