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00246-2019-0105
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-с.Ковачево:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Решение номер 19130-1 от дата 02.10.2019 г.
І: Възложител
Секторен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123531939
BG344, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, За: инж. П.Събчева, България
6252, с.Ковачево, Тел.: 042 662544, E-mail: p.sabcheva@tpp2.com, Факс: 042 662950
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.tpp2.com.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1695.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 без предварителна покана за участие
IІI: Правно основание
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
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„Ремонтно-възстановителни дейности по вертикален участък на мокър комин”, съгласно
Технически изисквания и Прогнозен обем приложени към поканата на поръчката.
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
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Поръчката не може да бъде разделена на обособени позиции, тъй като извършваната
дейност се извършва в строга последователност и възлагането й на различни изпълнители е
нецелесъобразно както от гледна точка на организация и времетраене, така и от гледна
точка безопасност на труда при синхронизиране дейностите на няколко изпълнителя.
Допълнително биха могли да възникнат трудности при реализиране на гаранционната
отговорност в случай на събитие, поради възражения относно причината за дефекта, тогава
когато на съоръжението са работили повече от един изпълнители.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1420000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура
На 24.06.2019г. в Абсорбер 8 възниква пожар, който преминава в комина. Коминът се
запалва и изгаря, като част от него между кота 110м. и кота 135м. остава. Засегнати са
смукателни

и

напорни

тръбопроводи

на

рециркулационни

помпи,

спомагателни

съоръжения, прилежащи кабели, измервателни прибори и кабелни трасета. Деформиран е
корпусът на Абсорбера, увредени са и прилежащи площадки и съоръжения. Налага се
извършването на ремонтни дейности по възстановяване на Абсорбер 8 и прилежащите му
съоръжения, 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 и всички
изисквания свързани с прилагане на нормативно установените и вътрешни правила и
процедури, включително по откриване на нарядите за работа на работниците на външни
фирми- изпълнители са спазени от страна на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. „ТЕЦ Марица
изток 2“ ЕАД е стратегически обект от национално значение в сектор „Енергетика",
стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и част
от критичната инфраструктура в енергетиката съгласно §1, т. 29а от ДР на Закона за
енергетиката (Решение № 755/21.09.2004г. и Постановление № 181/20.07.2009 г. на
Министерски съвет). Централата функционира като базова и подвърхова мощност и
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единствена има връзка с трите нива на напрежение на електроенергийната система (ЕЕС)
на страната - 110, 220 и 400 kV. Играе ключова роля за поддържане запаса по устойчивост в
EEC, за успокояване нискочестотните колебания на активната мощност в синхронното
обединение, за поддържане на необходимия резерв, за първично регулиране на честотата, за
участие във вторично регулиране за поддържане баланса на ЕЕС и изпълнение на
графиците за междусистемни обмени, за поддържане на напреженията в електропреносната
мрежа

в

допустимите

граници,

за

поддържане

на

необходимата

готовност

за

противоаварийно управление при възникване на системна авария в ЕЕС и за осигуряване на
мощностния и енергиен баланс на страната. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД участва като
приоритетна централа при възстановяване на ЕЕС при настъпване на тежки аварии
съгласно План за възстановяване на ЕЕС, утвърден от „ЕСО“ ЕАД. В резултат на
възникналия пожар, централата не е в състояние да изпълнява нормативно установените си
дейности свързани с критичната инфраструктура на страната, с участие при възстановяване
на ЕЕС при настъпване на тежка авария, тъй като Блок 8 не може да работи без
сероочистваща инсталация (Комплексно разрешително No50/2005г. издадено от МОСВ и
Актуализирано решение No50-H0-И0-А4/2017 на ИАОС). Съгласно чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах,
изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации в рамките на период от 12 месеца,
общата продължителност на експлоатацията на една горивна инсталация /Блок No 8/ без
функциониращи пречиствателни съоръжения не може да превишава 120 часа. В този
смисъл, 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. Към настоящия
момент вече е натрупана значителна забава по предприемане на действия за възстановяване
на Абсорбер 8, тъй като по случая е образувано досъдебно производство, като бяха
забранени всякакви действия по местопроизшествието до последващо разрешение от
наблюдаващия прокурор. С постановление от 01.08.2019г., получено в „ТЕЦ Марица изток
2“ ЕАД на 02.08.2019 г., всички мерки, свързани със запазването на местопроизшествието
са отменени. Допълнително на 19.08.2019г. постъпи писмо от ЗАД „Енергия“ по
предявената от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД застрахователна претенция по настъпилата
щета, с което е дадено съгласие да се започнат дейности по разчистване и обезопасяване на
площадката на СОИ 8. ...продължава в VII.1
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
„КУЛИ И КОМИНИ” ЕООД, „ Елит – Монтаж” ЕООД
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
поканата за участие
документацията
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VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация
От V.1:... 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 да бъдат изяснени конкретните
поражения, да се установят обема, вида и обхвата на необходимите демонтажни и
възстановителни работи, респ. дейностите, които следва да се изпълнят, за демонтаж,
разчистване

и

последващо

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 й 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 предпоставки да бъде проведена процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Ремонтно- възстановителни дейности по Абсорбер 8 и
прилежащите му съоръжения” по реда на чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от
ЗОП.
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.5, буква "а" от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от
публикуването на решението за провеждане на процедура на договаряне.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
02.10.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Живко Димитров Динчев
VIII.2) Длъжност
Изпълнителен директор
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