
ТО/Татарова 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19041-2 / 03.07.2019г. 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена 

поръчка, чрез открита процедура, рег.№ 19041 и предмет „Ремонт на детайли от 

проточна част на ТА-6 в заводски условия” 

 

Днес, 03.07.2019г., 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 № 19041-1/02.04.2019г. e одобрено откриването на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег. № 19041 и предмет „Ремонт на детайли 

от проточна част на ТА-6 в заводски условия”.  

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 496 400.00 лв., без ДДС. 

 

3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на 

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2019-0031. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1603.html. 

 

5. Докладът от комисията, назначена със заповеди №680/14.05.2019г. и 

№838/12.06.2019г, е утвърден от Изпълнителния директор на 02.07.2019г. 

 

6. По отношение на участника в процедурата не е установен конфликт на 

интереси или основания за отстраняването му.   

 

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 открита процедура, рег.№ 19041 и 

предмет „Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия”, взе 

следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я  

 

1.По поръчка с предмет „Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в 

заводски условия“: 

1.1.Класира участникът както следва: 

№ Участник 
Предлагана цена в 

лв., без ДДС 
Класиране 

1. 
ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт (Турбо 

машина България ЕООД, Брайт 

инженеринг ООД), гр.София 
631 428.00 Първо място 



ТО/Татарова 

 

 

1.2.Отстранява участникът Maydone spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia  на основание чл.107, т.5 от ЗОП, поради това, че е подал 

оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за 

форма, начин и срок. 

 

Мотиви: 

На 09.05.2019г. в 11:17 часа с № 8535 е входиран плик с документи, подаден 

от Руслан Степанов, Полтава, Украйна до Христина Димитрова, служител в 

Регистратура Обществени поръчки на „ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД. На пликът 

няма посочена друга информация освен двете физически лица подател и 

получател. Пликът е отворен в регистратура, за да се провери съдържанието му, 

при което се установява, че пликът съдържа оферта за участие в обществена 

поръчка с рег. № 19041 и предмет „Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в 

заводски условия“ на чуждестранна организация с наименование Maydone spolka 

z ograniczona odpowiedzialnoscia и няколко документа на чужд език, без превод на 

български език.  
 

1.3.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на 

първо място участник ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт, гр.София. 

 

 

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  

 


