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BG-с. Ковачево:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Решение номер 19086-1 от дата 24.09.2019 г.
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
BG344, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, Област Стара Загора, община Раднево, За: Нено Димов,
България 6265, с. Ковачево, Тел.: 042 662911, E-mail: n.dimov@tpp2.com, Факс: 042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/page/buyer-profile.html.
I.4) Основна дейност
Електроенергия
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне с предварителна покана за участие
IІI: Правно основание
Чл. 132 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Доставка на резервни

части

за

прахоприготвящи

системи

(ППС),

изнесен

въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
Доставка на резервни части за

прахоприготвящи

системи

(ППС),

изнесен

въздухоподгревател (ИВП), хидрошлакоотделяне (ХШО) и електрофилтри (ЕФ) на
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), по следните обособени позиции: I-ва обособена
позиция – Доставка на резервни части за за ППС, ХШО и ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670140 (П-62); IІ-ра обособена позиция – Доставка на на резервни части с механична
обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62); III-та обособена позиция – Доставка на
елементи корониращи за ЕФ на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62); IV-та обособена
позиция – Доставка на утаителни елементи за осадителни електроди на ЕФ за
котлоагрегати тип Еп 670-140(П-62);
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1219000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
При възлагане на обществени поръчки секторните възложители избират свободно открита и
ограничена процедура, договаряне с предварителна покана за участие и състезателен
диалог.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197 ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането
на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
24.09.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
инж. Живко Димитров Динчев
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен Директор

