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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18069-2 / 18.07.2018 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура на договаряне с предварителна покана за участие 

с рег.№ 18069 и предмет: „Доставка на електроматериали” по три обособени позиции, в 

рамките на квалификационна система с рег. № 16117 

 

 

Днес 18.07.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - 

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

 

1. Поръчката е открита с решение № 18069 - 1 / 21.05.2018 г., с което Възложителят е 

одобрил поканата за представяне на първоначална оферта и участие в преговори до 

включените в квалификационната система рег. № 16117 участници. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 280 000,00 лева без ДДС, в т.ч.: 

Първа обособена позиция  - 230 000,00 лв. 

Втора обособена позиция  - 25 000,00 лв. 

Трета обособена позиция  - 25 000,00 лв. 

 

3. Уникален номер на КС в РОП:   00246-2016-0122. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1421.html 

 

5. Докладът от комисията, назначена със заповед № 829 / 01.06.2018 г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 17.07.2018 г. 

 

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

и 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 договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 

18069 с предмет „Доставка на електроматериали”, взе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Класира участниците както следва: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на електроинсталационни материали и прибори за 

автоматичен контрол: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 229 879,02 164 549,31 I място 

2. „Електро плюс” ООД, гр. Пловдив 227 464,83 165 771,80 II място 

3. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 173 291,19 173 291,19 III място 

 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1421.html
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Втора обособена позиция - Доставка на комплекти за свързване на кабели: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 34 707,00 32 624,58 I място 

2. „АСМ“ ООД, гр. София 34 789,00 33 222,00 II място 

 

Трета обособена позиция - Доставка на електроизолационни материали: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 22 487,60 22 487,60 I място 

2. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 24 978,50 23 990,40 II място 

3. „Сибел“ ООД, гр. София 35 767,00 35 767,00 III място 

 

2. Отстранени участници: няма. 

 

2.1. Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: 

„Филкаб” АД, гр. Пловдив  - по втора обособена позиция; 

„Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора  - по втора обособена позиция; 

 

3. Определя за изпълнители на договорите за обществени поръчки, класираните на първо 

място участници по обособени позиции: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на електроинсталационни материали и прибори за 

автоматичен контрол: „Филкаб” АД, гр. Пловдив. 

 

Втора обособена позиция - Доставка на комплекти за свързване на кабели: „Трейд груп 2000“ 

ЕООД, гр. София. 

 

Трета обособена позиция - Доставка на електроизолационни материали: „Елсвет“ ЕООД, гр. 

Стара Загора. 

 

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 


