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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19033-2 / 25.03.2019 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура на договаряне с предварителна покана за участие 

с рег.№ 19033 и предмет: „Доставка на LED лампи и прожектори” по две обособени позиции, 

в рамките на квалификационна система с рег. № 17007 

 

Днес 25.03.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - 

Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че: 

 

1. Поръчката е открита с решение № 19033-1 / 21.02.2019 г., с което Възложителят е 

одобрил поканата за представяне на първоначална оферта и участие в преговори до 

включените в квалификационната система с рег. № 17007 участници. 

 

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. Уникален номер на КС в РОП:   00246-2017-0011. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1575.html 

 

5. Докладът от комисията, назначена със заповед № 342 / 06.03.2019 г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 22.03.2019 г. 

 

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликт на интереси. 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 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, рег.№ 

19033 с предмет „Доставка на LED лампи и прожектори”, взе следните 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. По първа обособена позиция - „Доставка на взривозащитени LED осветителни тела”: 

1.1. Класира участниците както следва: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 47853,00 47853,00 I място 

 

1.2. Отстранени участници:  

Възложителят отстранява следните участници по първа обособена позиция „Доставка на 

взривозащитени LED осветителни тела”: 

 

„Ковас” ЕООД, гр. София, на основание чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
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Мотиви: За т.2 от спецификацията участникът предлага осветително тяло 2х18W с норма на 

осветеност 5000 Lum, което не отговаря на исканото от възложителя LED осветително тяло 

2х24 W или 2х36 W, 5500÷5800 Lum. 

 

„Филкаб” АД, гр. Пловдив, на основание чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви: За т.2 от спецификацията участникът предлага осветително тяло 2х16W с норма на 

осветеност 5000 Lum, което не отговаря на исканото от възложителя LED осветително тяло 

2х24 W или 2х36 W, 5500÷5800 Lum. 

1.3. Определя за изпълнител на договора по първа обособена позиция - „Доставка на 

взривозащитени LED осветителни тела”, класирания на първо място участник - „Елсвет“ 

EООД, гр. Стара Загора. 

 

2. По втора обособена позиция - „Доставка на LED лампи и прожектори”: 

2.1. Класира участниците както следва: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Централна енергоремонтна база” ЕАД, гр. 

София 
54746,40 45557,60 I място 

2. „2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 51372,00 51372,00 II място 

3. „Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 53635,35 53635,35 III място 

4. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 53954,40 53954,40 IV място 

5. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 83540,74 83540,74 V място 

6. „Ковас” ЕООД, гр. София 116090,40 116090,40 VI място 

 

2.2. Отстранени участници: няма. 

2.3. Определя за изпълнител на договора по Втора обособена позиция - „Доставка на 

LED лампи и прожектори”, класирания на първо място участник - „Централна 

енергоремонтна база” ЕАД, гр. София. Договорът ще се сключи по единични цени на 

стойност до 55 000,00 лева без ДДС 

 

3. Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: „Орбелком” 

ООД, гр. София, и „Екоенергия“ ООД, гр. Стара Загора. 

 

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. 

 

 

 

 

        Изп. директор: ……..(п)…….. 

          инж. Ж. Динчев  


