
11/7/2019 Услуги - 528774-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:528774-2019:TEXT:BG:HTML 1/4

Услуги - 528774-2019

07/11/2019    S215    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без
публикуване на обявление за поръчка 
I. II. IV. V. VI.

България-Ковачево: Услуги по ремонт и поддържане на метални резервоари

2019/S 215-528774

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

Раздел ІІ: Предмет

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование: „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 123531939
Пощенски адрес: област Стара Загора, община Раднево
Град: с. Ковачево
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6265
Държава: България
Лице за контакт: инж. Л. Янкова — специалист „Търговия“
Електронна поща: lora@tpp2.com
Телефон: +359 42662916
Факс: +359 42662950
Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.tpp2.com
Адрес на профила на купувача: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1696.html

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.6) Основна дейност

Електрическа енергия

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
Референтен номер: 19128

II.1.2) Основен CPV код

50514200
II.1.3) Вид на поръчка

Услуги
II.1.4) Кратко описание:

Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
съгласно технически условия и обем дейности за изпълнение

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да

публикувате? да)

Стойност, без да се включва ДДС: 4 991 940.42 BGN
II.2) Описание

mailto:lora@tpp2.com?subject=TED
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Раздел ІV: Процедура

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

50514200
II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, СОИ, бл. 5—8

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
съгласно технически условия и обем дейности за изпълнение

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена
II.2.11) Информация относно опциите

Опции: не
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в
Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата

Обяснение:
На 24.6.2019 г. в абсорбер 8 възниква пожар, изгаря коминът, засегнати са смукателни
и напорни тръбопроводи на помпи, спомагателни съоръжения, кабели, измервателни
прибори и кабелни трасета. Деформиран е корпусът на абсорбера, увредени са
прилежащи площадки и съоръжения и се налага те да бъдат възстановени с цел
привеждането им в годно за експлоатация състояние.
За настъпилите изключителни обстоятелства дружеството няма вина, тъй като в деня на
пожара по засегнатото съоръжение не са работили служители на „ТЕЦ Марица изток 2“
ЕАД (ТЕЦ МИ2 ЕАД) и всички изисквания за прилагане на нормативноустановените и
вътрешни правила и процедури, включително по откриване на нарядите за работа на
работниците на външни фирми изпълнители, са спазени от страна на ТЕЦ МИ2 ЕАД.
В резултат на възникналия пожар централата не може да изпълнява нормативно
установените си дейности. Работа на блок 8 без СОИ ще доведе до санкции за
дружеството и до санкции за държавата за нарушаване на екологичното
законодателство, вкл. и на общностно ниво, както и до възникване на опасност за
живота или здравето на хората.
На 19.8.2019 г. постъпи писмо от ЗАД „Енергия“ по предявената от ТЕЦ МИ2 ЕАД
застрахователна претенция по настъпилата щета, с което е дадено съгласие да се
започнат дейности по разчистване и обезопасяване на площадката на СОИ 8. Незабавно
са започнати дейности по частично разчистване и демонтаж на отделни елементи и
възли при стриктно спазване на мерки за безопасност, което даде възможност да се
направи оглед отвътре на увреденото съоръжение за изясняване конкретните
поражения, обема, вида и обхвата на необходимите дейности по демонтаж,
разчистване и възстановяване работоспособността на съоръжението. Необходимо бе
технологично време за установяване стойността на поръчката чрез провеждане на
пазарни консултации. Невъзможно е спазване времето за провеждане на процедура по
реда на ЗОП, тъй като е наложително незабавното осигуряване спазването на
законовите задължения на дружеството към ЕЕС като част от критичната ѝ
инфраструктура и по отношение на екологичното законодателство.
Налице са изключителни обстоятелства по смисъла на т. 17 от § 2 на допълнителните
разпоредби на ЗОП, същите не се дължат на възложителя и сроковете за провеждане
друг вид процедура не могат да бъдат спазени, поради което са налице всички
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Раздел V: Възлагане на поръчката

Раздел VІ: Допълнителна информация

предпоставки да бъде проведена процедура за възлагане на ОП по реда на чл. 138, ал.
1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на

поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Поръчка №: 16674
Наименование:

Ремонтно-възстановителни дейности по абсорбер 8 и прилежащите му съоръжения
Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:

31/10/2019
V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование: „Металинвест-Ремко“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 106567752
Пощенски адрес: ул. „Митрополит Методий Кусев“ № 48
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344
Пощенски код: 6295
Държава: България
Електронна поща: metalinvest_remko@abv.bg
Телефон: +359 899922280
Факс: +359 42622491
Интернет адрес: www.metalinvest_remko.com
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се

включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 6 510
000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 991 940.42 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18

mailto:metalinvest_remko@abv.bg?subject=TED
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Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от
получаването на решението за определяне на изпълнител или прекратяване на
процедурата.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:

05/11/2019
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