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Изх.№21947/20.06.2018г. 
 
 
 
 
 
 

До (To): Организация (Сompany): Факс (Fax): Тел. (Phone): 
 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр.София 02/9766879 02/9766896 

 „СТЕМО” ООД, гр.Габрово 042/600691 042/638332 

 „ДИДЖИТЕК” ООД, гр.София 02/9740919 02/9740900 

 „ЛИРЕКС БГ” ООД, гр.София 02/9691692 02/9691691 

 „АТС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр.София 02/9752285 02/9752073 

 „СИЕНСИС” АД, гр.София 02/9583036 
042/623215 

042/623216 

 „РОНОС” ООД, гр.София 02/8221900 02/4893137 

От (From): 
инж. Ж. Динчев 

Организация (Сompany): 
“ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево 

Факс (Fax): 
042/662 507 

Тел. (Phone): 
042/662544 

Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 18094 предмет 
„Доставка на консумативи за принтери и 
мултифункционални системи” 

Дата (Date): 
 

Стр. (Pages): 
 

 
 

П  О  К  А  Н  А 
 

Уважаеми госпожи и господа, 
На основание чл. 102 от ППЗОП във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2 от ЗОП, Ви отправяме 

покана за представяне на първоначална оферта по процедура за възлагане на обществена 
поръчка с рег.№ 18094 и предмет: „Доставка на консумативи за принтери и 
мултифункционални системи”, както следва: 
1. Възложителят е обявил участниците с Решение № 18094-1 / 20.06.2018 г. 
2.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1440.html 
3. Условия за получаване и отваряне на първоначалната оферта: 
3.1. Адрес за изпращане на офертата: 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево, Регистратура Обществени поръчки, тел. 
042/662717 – Христина Димитрова – завеждащ „Регистратура Обществени поръчки”. На 
плика да е изписано – „Първоначална оферта”, ОП с рег. № 18094, предмет на поръчката, 
пълно наименование и адрес на участника. Офертата може да се подаде лично или по 
пощата. И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. 
3.2. Краен срок за получаване на първоначалната оферта – до 10:30 часа на 25.06.2018 г. 
3.3. Провеждане на преговори – 25.06.2018 г., 11:00 часа; място - Заседателна зала на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД. 
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3.4. Език, на който трябва да бъдат изготвени документите: български. 
4. Документи, които се прилагат: описани в документацията за участие. 
4.1. Съдържание на първоначалната оферта – съгласно приложен в документацията за 
участие образец. 
5. Показател за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта въз основа на критерия – 
най-ниска цена. Количествата посочени в Приложение №1 са прогнозни и ще бъдат използвани 
само като средство за образуване на крайната обща цена за оценка на офертите по критерия „най-
ниска цена” 

6. Провеждане на електронен търг – неприложимо. 
7. Преди подписване на договор, участникът избран за изпълнител представя гаранция за 
изпълнение на договора - в размер на 4000.00 лв., представляваща 5% от стойността му. 
Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 18 
(осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора и отправено писмено искане от 
страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при 
добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя. 
7.1. Ако гаранцията е парична сума се внася по сметката на Възложителя: IBAN: 
BG22TTBB94001526680953, BIC: BBG22 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКПРЕСБАНК. В 
основанието за плащане да бъде посочено: „Гаранция за участие /изпълнение/ по ОП 
№........”. 
7.2. Ако гаранцията е банкова се представя по приложен в документацията образец и е със 
срок на валидност – 19 (деветнадесет) месеца от датата на сключване на договора. 
7.3. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица. Същата е със срок на 
валидност -19 (деветнадесет) месеца от датата на сключване на договора. 
 
Приложение: Решение № 18094-1 / 20.06.2018 г. 
 

 
 
 
Изп. директор:.........(п)................ 

   инж. Ж.Динчев 
 
 

Директор ДМОП: 
Д. Неделчева 

 
 
 
Р-л ТО: 

М. Макаков 


