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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19017-2 / 25.03.2019г. 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка, 

чрез договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 19017 с предмет  

“Основен ремонт на КА-12” 

 

 

Днес, 25.03.2019г., 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 № 19017-1 / 08.03.2019г. e открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег.№ 19017 и предмет “Основен ремонт на КА-12”, 

разделена на единадесет обособени позиции: 

I-ва обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12А на КА-12; 

IІ-ра обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12Б на КА-12; 

III-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12В на КА-12; 

IV-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12Г на КА-12; 

V-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12Д на КА-12; 

VІ-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12Е на КА-12; 

VІІ-ма обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12Ж на КА-12; 

VІІІ-ма обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ) и 

газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система ППС-12И на КА-12; 

ІХ-та обособена позиция – Основен ремонт на пещна камера, висящи 

пакети и хидро шлако отделяне на КА-12;  

Х-та обособена позиция – Основен ремонт на конвективна шахта дясно на 

КА-12; 

ХІ-та обособена позиция – Основен ремонт на арматура, тръбопроводи, 

барабани и опоро окачваща система на КА-12. 

 

1.6. Прогнозна стойност: 2 404 800 лв., без ДДС. 

1.6.1. Първа обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.2. Втора обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.3. Трета обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 
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1.6.4. Четвърта обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.5. Пета обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.6. Шеста обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.7. Седма обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.8. Осма обособена позиция – 34 700 лв., без ДДС. 

1.6.9. Девета обособена позиция – 1 751 800 лв., без ДДС. 

1.6.10. Десета обособена позиция – 255 400 лв., без ДДС. 

1.6.11. Единадесета обособена позиция – 120 000 лв., без ДДС. 

 

3. Уникален номер на Квалификационната система в РОП: 00246-2017-0060. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1588.html 

 

5.  Докладът от комисията, назначена със заповед № 390/14.03.2019г., е 

утвърден от Изпълнителния директор на 22.03.2019г. 

 

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 

интереси или основания за отстраняването им.   

 

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 договаряне с предварителна покана за 

участие, рег.№ 19017 с предмет „Основен ремонт на КА-12”, взе следните  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 

1. Прекратява първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма и 

единадесета обособени позиции по обществена поръчка с рег. № 19017 и 

предмет „Основен ремонт на КА - 12” на основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП 

поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в частта по 

тези позиции в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и 

поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката 

по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. 

 

Мотиви: 

Във връзка с Рапорт вх. № 10859/20.03.2019г. на Н-к Котелен цех и на 

основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП се прекратява процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 19017 и предмет: „Основен ремонт на КА - 12” по 

първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, осма и единадесета обособени 

позиции, поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в 

частта по тези позиции в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, 

както и поради невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди във връзка с 

предприети мерки от създадения Консултативен съвет по сигурност на „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД да се оптимизират „технологичните“ разходи на 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1588.html
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1588.html
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дружеството, без да се наруши производствения процес и техническото 

състояние на съоръженията. 

Към настоящия момент в централата работят само два блока в част 700 

МВт и един блок в част 890 МВт.  Намалената работа на мощностите води до 

освобождаване на човешки ресурс, който не е ангажиран с извършване на 

аварийни ремонти и профилактика на съоръженията. Ремонтният персонал 

има възможност да участва в извършването на основния ремонт на 

съоръженията на КА – 12 в по голям обем от предварително плануваният. 

 Поради тази причина през този период ремонтния персонал на цеха ще 

може да извърши ремонтните дейности, предмет на първа, втора, трета, 

четвърта, пета, шеста, седма, осма и единадесета обособени позиции със 

собствени сили и средства, което ще доведе също така и до спестяване на 

финансов ресурс на Възложителя и оптимизиране на разходите. 

 Ремонтните дейности по девета и десета обособени позиции изискват 

наличие на значителен брой персонал с определена квалификация и 

инструментална екипировка, с които Възложителят не разполага, поради което 

за тези позиции няма възможност да бъдат прекратени и ще е необходимо 

възлагането им на външни изпълнители. 

 

2. По девета обособена позиция – Основен ремонт на пещна камера, висящи 

пакети и хидро шлако отделяне на КА-12 

 

2.1.Класира участниците по девета обособена позиция, както следва: 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
Енергоремонт Гълъбово 

АД, гр.Гълъбово 
2 706 191.14 2 700 000.00 1 място 

 

2.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на 

първо място участник Енергоремонт - Гълъбово АД, гр.Гълъбово, след 

получаване на разрешение от Едноличния собственик на капитала. 

 

3 По десета обособена позиция – Основен ремонт на конвективна шахта дясно на 

КА-12  

3.1.Класира участниците по десета обособена позиция, както следва: 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
Енергоремонт Гълъбово 

АД, гр.Гълъбово 
398 000.00 382 000.00 1 място 

2 
Петко Петков - 24 ЕООД, 

гр. Раднево 
386 025.00 386 025.00 2 място 

3 
Рудин ООД, гр. Стара 

Загора 
518 044.80 518 044.80 3 място 
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3.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класираният на 

първо място участник Енергоремонт Гълъбово АД, гр.Гълъбово. 

 

 

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  
 

 

 


