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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18077-2 / 03.09.2018 г. 

за определяне на изпълнител и прекратяване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание, с рег.№ 18077 и предмет „Доставка на помпи и части 

за помпи“ по три обособени позиции 

 

Днес 03.09.2018 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 № 18077-1/ 08.06.2018 г. e одобрено откриването на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 18077 и предмет „Доставка на помпи и части за помпи ”. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката – 240 500.00 лв. без ДДС. 

 

3. Обявлението и решението за откриване на процедурата са публикувани на интернет 

страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП: 00246-2018-0076. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1432.html 

 

5. Протоколът от комисията, назначена със заповед № 1062 / 03.07.2018г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 31.08.2018г. 

 

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

основания за отстраняването им.   

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, т.8 и ал.5, във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, рег.№ 18077 с предмет 

„Доставка на помпи и части за помпи”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Прекратява обществена поръчка с рег.№18077 и предмет „Доставка на помпи и части за 

помпи”, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП по трета обособена позиция – „Доставка на 

резервни части за помпи“, поради установени нарушения при откриването на процедурата, 

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

процедурата.  

Мотиви:  

След стартиране на поръчката бяха установени нарушения при откриването на обществената 

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

обявена процедурата. 

В документацията на обществената поръчка по III обособена позиция- „Доставка на резервни 

части за помпи” е допусната техническа грешка в списъка с резервни части както следва: 

1. В т.17- вместо „Работно колело, ø540 за помпа 450Д90, 6 бр” е записано „Работно 

колело от бронз, ø658 за помпа 350Д140, 10 бр.” 
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2. В т.24 – вместо „Работно колело, ø658 за помпа 350Д140, 10 бр” е записано „Работно 

колело от бронз, ø658 за помпа 350Д140, 10 бр” 

Досега не са поръчвани и не са доставяни работни колела от бронз за помпи 450Д90 и 

350Д140, съответно помпите не са работили с такива колела. Тъй като надеждната работа на 

тези съоръжения е от голямо значение за нормалната работа на енергоблоковете в част 890 

MW на централата, заменянето на досега работещите чугунени работни колела с бронзови 

трябва да стане с решение на технически съвет, на който да се обсъди съвместимостта им с 

наличните помпи. Също така, бронзовите колела са в пъти по-скъпи от чугунените, което е 

ненужно и неоправдано оскъпяване на ремонтните дейности с оглед нормалната работа на 

съоръженията. 

Посочените нарушения не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при 

които е обявена процедурата, поради което се налага същата да бъде прекратена  в частта й 

по трета обособена позиция, на основание на чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП. 

 

2. Класира участниците по първа и втора обособена позиция, както следва: 

 

I обособена позиция – „Доставка на помпи с двустранно втичане на течности“ 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Випом“ АД, гр. Видин 91 660.00 I място 

 

IІ обособена позиция – „Доставка на помпи с едностранно втичане на течности“ 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Турбо – С“ ЕООД, гр. Видин 50 990.00 I място 

2 „Випом“ АД, гр. Видин 64 583.00 II място 

 

 

3. Одобрява сключването на договор с класираните на първо място участници: 

I обособена позиция – „Випом“ АД, гр. Видин; 

IІ-обособена позиция  – „Турбо – С“ ЕООД, гр. Видин. 

 

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. 

 

 

 

Изпълнителен директор: (п) 

   инж. Ж. Динчев 

 

Съгласувал, 

Директор ДМОП:   

        Д. Неделчева    

Юрисконсулт: 

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

 

Изготвил, 

Ръководител ТО: 

М. Макаков 

 


