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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 18084-4/ 19.11.2018 г. 
 

за прекратяване на процедура на договаряне с предварителна покана, 

рег.№18084 с предмет „Извършване на годишни   контролни тестове на 

прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на 

имисии с. П. Градец“, в частта й по втора обособена позиция с предмет 

„Извършване на годишни процедури за калибриране и осигуряване на  

качеството на средствата за измерване на пункт за измерване на имисии с. 

П.Градец”. 
 

Днес 19.11.2018г., 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 №18084-1/19.06.2018г. e одобрено откриването на процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с 

предварителна покана с рег.№18084 и предмет „Извършване на годишни   

контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и 

пункт за измерване на имисии с. П. Градец“, по две обособени позиции: 

Първа обособена позиция – „Извършване на годишни контролни тестове 

на емисии от неподвижни източници в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”; 

Втора обособена позиция – „Извършване на годишни процедури за 

калибриране и осигуряване на  качеството на средствата за измерване на пункт 

за измерване на имисии с. П.Градец”; 

 
  

2. Прогнозна стойност на поръчката – 166 000.00  лева без ДДС, в т.ч.: 

Първа обособена позиция – 150 000.00 лв. 

Втора обособена позиция – 16 000.00 лв. 

 
 

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет 

страницата на Агенция по обществените поръчки под УНП : 00246-2018-0079. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1203.html 
 

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

процедура чрез на договаряне с предварителна покана, рег.№18084 с предмет 

„Извършване на годишни   контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ 

Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец“, взе 

следните  
 



ТО/ММ/ГГ  Стр. 2  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1. На основание чл.110, ал. 1, т. 4, от ЗОП се прекратява обществена 

поръчка с рег.№18084 с предмет „Извършване на годишни   контролни 

тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за 

измерване на имисии с. П. Градец“, в частта й по втора обособена позиция с 

предмет „Извършване на годишни процедури за калибриране и 

осигуряване на  качеството на средствата за измерване на пункт за 

измерване на имисии с. П.Градец“. 

 

Мотиви за прекратяването: 

 Единственият класиран участник по втора обособена позиция 

„Пехливанов инженеринг“ ООД, град София отказва да сключи договор. В 

законоустановения срок участникът не е представил подписан договор и 

необходимите документи за сключване на договор. 

 

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 

 

 


