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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 17134-2 / 08.05.2018г. 

 
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17134 и предмет  
„Доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на 

котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4” 
 

 
Днес, 08.05.2018г., 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 № 17134-1 / 11.01.2018г. e открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с рег. № 17134 и предмет „Доставка на газоплътни екрани 
на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4”. 
 
2. Прогнозна стойност на поръчката  - 3 680 000 лв.,  без ДДС. 

 
3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата 
на Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0009. 

 
4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1334.html 
 
5. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 
интереси.   

 
На основание чл.22, ал.1, т.8 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.№ 17134 и предмет „Доставка на газоплътни екрани на долна 
радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4”, взе следните  

 
 

Р Е Ш Е Н И Я  
 

1. На основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП прекратява процедура за възлагане на 
обществена поръчка рег.№ 17134 и предмет „Доставка на газоплътни екрани на 
долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 тип ПК 38-4”. 
 
Мотиви:  
 Съгласно предварителния график за ремонтите за периода 2018÷2022г. 
Блок №2 (ТГ-2, КА-3 и КА-4) трябва да е в основен ремонт през 2019г. Съгласно 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1334.html
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решение на технически съвет (ТС) с Протокол №73/13.10.2017г. по време на ОР-
2019г. трябва да бъде подменена зона долна радиационна част (ДРЧ) на КА-3 и 
КА-4 с нова изпълнена с газоплътни екрани. За осигуряване на новите зони е 
обявена обществена поръчка с рег.№17134/15.01.2018г., с предмет „Доставка на 
газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №3 и №4 
тип ПК 38-4“. Към настоящият момент обществената поръчка е на етап подбор 
на кандидатите.  
 Във връзка с подадена жалба от ДЗЗД „М-ТЕХ ИДА“ по процедура с 
рег.№16044 с предмет „Реконструкция и модернизация на дюзови нива на 
Абсорбер 8“ на Блок №8 и невъзможността да се изпълнят плануваните в 
ремонтната програма за 2018г. дейности по ремонта на абсорбера на Блок №8 се 
проведе технически съвет, който взе решение за промяна на ремонтната 
програма за 2019г. С Протокол №31/03.04.2018г., т.1 се отменя извършването на 
основен ремонт на Блок №2 през 2019г., като същия ще се проведе през 2020г.
  Поради тази промяна на ремонтната програма за 2019г. отпада за момента 
необходимостта от доставка на нагревните повърхности за ДРЧ на КА-3 и КА-4.  
 На основание гореизложеното следва да се прекрати процедурата съгласно 
чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, поради отпадане на необходимостта от провеждане на 
същата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, състояща се в 
отлагане на основния ремонт на КА-3 и КА-4 с една година за 2020г. и 
обстоятелството, че подмяната на нагревната повърхност ДРЧ може да се 
извърши само на ремонт с голяма продължителност (основен ремонт). 
 
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците 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  
 
 
 


