
ТО/ММ/ГД 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19033-1/21.02.2019 г. 

 

за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие, рег.№ 19033 с предмет “Доставка на LED лампи и 

прожектори”, по обявена квалификационна система рег.№17007 

 

Днес 21.02.2019 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 №17007 - 17018-1 / 01.02.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД e създадена квалификационна система на стопански субекти с рег. №17007 и 

предмет: “Доставка на осветителни тела и консумативи за тях“, с УНП в регистъра на АОП 

00246-2017-0011. 

и на основание чл.102 от ППЗОП, взе следните 

 

РЕШЕНИЯ 

 

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

квалификационна система рег.№17007, чрез договаряне с предварителна покана за участие с 

рег.№ 19033 и предмет “Доставка на LED лампи и прожектори” по 2 обособени позиции: 

Първа обособена позиция: „Доставка на взривозащитени LED осветителни тела”; 

Втора обособена позиция: „Доставка на LED лампи и прожектори”. 

 

Процедурата попада в обхвата на II обособена позиция „Доставка на LED лампи и 

прожектори” от квалификационна система с рег. №17007. 

 

Код съгласно Общ терминологичен речник (CPV) на обществените поръчки: -31520000-7 

лампи и осветителни уреди 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 100 000,00 лева без ДДС, в т.ч.: 

Първа обособена позиция  - 45 000,00 лв. 

Втора обособена позиция  - 55 000,00 лв. 

 

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

първоначални оферти - всички включени по втора обособена позиция на КС с рег.№17007 

към момента на стартиране на поръчката: 

1 „Ковас” ЕООД, гр. София 

2 „Екоенергия” ООД, гр. Стара Загора 

3 „Елсвет“ ООД, гр. Стара Загора 

4 „2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 

5 „Филкаб” АД, гр. Пловдив 

6 „Централна енергоремонтна база” ЕАД, гр. София 

7 „Орбелком” ООД, гр. София 

8 „Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 

 

4. Одобравям поканата до избраните участници, за представяне на първоначални 

оферти. 
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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  


