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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19032-1/ 08.03.2019 г. 

 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне 

с предварителна покана за участие, с рег.№19032 и предмет “Среден ремонт на 

КА-5 и КА-6”, по обявена квалификационна система рег.№17055 с предмет 

„Ремонт на котелно оборудване“ 

 

Днес 08.03.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 

Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе 

предвид, че:  

- С решение № 17055-1 / 31.05.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД e създадена квалификационна система на стопански 

субекти с рег. №17055 и предмет „Ремонт на котелно оборудване” с УНП в 

регистъра на АОП 00246-2017-0060; 

- С Решения № 17055-2 / 02.08.2017 г., № 17055-3 / 21.12.2017 г., № 17055-4 / 

05.04.2018 г., № 17055-5 / 17.05.2018 г., № 17055-6 / 11.07.2018 г., № 17055-7 / 

11.07.2018 г. и  № 17055-8 / 13.02.2019 г. са включени и изключени кандидати в 

квалификационната система. 

 

и на основание чл.102 от ППЗОП, взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките на 

квалификационна система рег.№17055, чрез договаряне с предварителна покана 

за участие с рег.№ 19032 и предмет “Среден ремонт на КА-5 и КА-6” по следните 

обособени позиции: 

- Първа обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

5А на КА-5“; 

- Втора обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

5Б на КА-5“; 

- Трета обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

5В на КА-5“; 

- Четвърта обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система 

ППС-5Г на КА-5“; 

- Пета обособена позиция – „Среден ремонт на нагревни повърхности и обшивка 

на КА-5“; 

- Шеста обособена позиция – „Среден ремонт на арматура и тръбопроводи на 

КА-5“; 

- Седма обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

6А на КА-6“; 
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- Осма обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

6Б на КА-6“; 

- Девета обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система 

ППС-6В на КА-6“; 

- Десета обособена позиция – „Среден ремонт на прахоприготвяща система ППС-

6Г на КА-6“; 

- Единадесета обособена позиция – „Среден ремонт на нагревни повърхности и 

обшивка на КА-6“; 

- Дванадесета обособена позиция – „Среден ремонт на арматура и тръбопроводи 

на КА-6“; 

- Тринадесета обособена позиция – „Среден ремонт на шлакоотделителна 

система ХШО на КА-5 и КА-6“. 

 

Обособени позиции №1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 попадат в обхвата на първа 

обособена позиция на квалификационна система с рег.№17055 и предмет 

„Ремонт на котелно оборудване”.  

Обособени позиции № 5 и 11 попадат в обхвата на втора обособена позиция на 

квалификационна система с рег.№17055 и предмет „Ремонт на котелно 

оборудване”.  

Обособени позиции № 6 и 12 попадат в обхвата на трета обособена позиция на 

квалификационна система с рег.№17055 и предмет „Ремонт на котелно 

оборудване”.  

 

Код съгласно Общ терминологичен речник на обществените поръчки: 

50531100-7 – Услуги по ремонт и поддържане на парни котли. 

 

2. Прогнозна стойност: 789 300.00 лева без ДДС, по обособени позиции 

както следва:  

- Първа обособена позиция - 59 100.00 лева без ДДС ; 

- Втора обособена позиция –59 300.00 лева без ДДС ; 

- Трета обособена позиция –59 300.00 лева без ДДС ; 

- Четвърта обособена позиция –59 100.00 лева без ДДС ; 

- Пета обособена позиция – 104 500.00 лева без ДДС; 

- Шеста обособена позиция –78 000.00 лева без ДДС ; 

- Седма обособена позиция – 59 100.00 лева без ДДС; 

- Осма обособена позиция –59 300.00 лева без ДДС ; 

- Девета обособена позиция –59 300.00 лева без ДДС ; 

- Десета обособена позиция –59 100.00 лева без ДДС ; 

- Единадесета обособена позиция –32 100.00 лева без ДДС ; 

- Дванадесета обособена позиция –76 300.00 лева без ДДС ; 

- Тринадесета обособена позиция – 24 800.00 лева без ДДС 

 

3. Определям следните участници, които ще бъдат поканени да представят 

първоначални оферти: 
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№ 

Наименование и 

седалище 

на участника 

Обособена позиция от 

квалификационната 

система, за която е 

включен 

Обособени позиции от 

ОП19032, за които да 

се покани участника да 

подаде първоначална 

оферта 

1 
Рудин ООД,гр. Стара 

Загора 
I, II, III 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 

2 
Металинвест - Ремко 

ЕООД, гр.Стара Загора 
I 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 

3 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 
I 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 

4 
Металик АД,  гр. Стара 

Загора 
I 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 

5 
Петко Петков - 24 ЕООД,  

гр. Раднево 
I, II 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11, 13 

6 
Енергоремонт - Гълъбово 

АД, гр.Гълъбово 
II, III 5, 6, 11, 12 

7 

ДЗЗД Консорциум 

Енергогруп, гр. Стара 

Загора 

I 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 

8 
„Арматурен сервиз“ 

ЕООД, гр. Пловдив 
III 6, 12 

 

4. Одобравям поканата до избраните участници, за представяне на 

първоначални оферти. 

 

5. Утвърждавам документацията за участие в процедура. 

 

На основание чл.102 от ППЗОП решението да се изпрати на всички 

участници в процедурата в седемдневен срок от датата на издаването му. 

 

 

 

        Изп. директор: …….(п)…….  

          инж. Ж. Динчев  

Съгласували:  


