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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18137-2/ 28.11 .2018 г. 

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание, рег.№ 18137  и предмет „Подмяна на кондензаторни 

тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36” 

 

Днес 28.11.2018г., 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.№18137-1/08.10.2018г. e одобрено откриването на процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 18137 и предмет „Подмяна на кондензаторни тръби на един брой 

кондензатор на турбина тип TCDF 36”. 

 

2.Прогнозна стойност на поръчката – 386 000.00 лв. без ДДС 

 

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на Агенция по 

обществените поръчки под УНП 00246-2018-0123. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача:  

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1500.html 

 

5.Протокол от комисията, назначена със заповед № 1847/02.11.2018г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 26.11.2018г. 

 

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.8 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 с рег.№ 18137 и 

предмет „Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 

36”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Прекратява обществена поръчка с рег.№18137 и предмет „Подмяна на кондензаторни тръби 

на един брой кондензатор на турбина тип TCDF 36” на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, 

тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха 

променили кръга на заинтересованите лица. 

 

Мотиви:  

Съгласно рапорт вх. № 40975 / 23.11.2018г. от Н-к цех Турбинен при Дирекция 

„Експлоатация” в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е установено, че при подготовка на 

процедурата е допусната съществена грешка при определяне критериите за подбор, като е 

поставено изискване участниците да са вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности 

по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност съгласно 

чл. 36 ЗТИП. Горното изискване е неприложимо, тъй като съоръжението, предмет на 
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процедурата, е кондензатора на турбината, който не е съоръжение с повишена опасност 

съгласно ЗТИП и приложимото законодателство. 

Поставянето на това изискване води до ограничаване броя на участниците за обществената 

поръчка №18137 с предмет „Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на 

турбина тип TCDF 36“. 

 

 

 

Изпълнителен директор: (п) 

   инж. Ж. Динчев 

Съгласувал, 

Директор ДМОП:   

        Д. Неделчева    

Юрисконсулт: 

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

 

Изготвил, 

Ръководител ТО: 

М. Макаков 


