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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17140-3 / 08.05.2018г. 
за изменение на решение за избор на изпълнител по процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез публично състезание, рег.№ 17140 с предмет  
„Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали” 

 
 

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 № 17140-1 / 04.01.2018г. e одобрено откриването на процедура за 
възлагане на обществена поръчка с рег.№ 17140 и предмет „Доставка на 
уплътнителни и топлоизолационни материали”, разделена на пет обособени 
позиции: 
Първа обособена позиция - Доставка на керамични изолационни материали и 
безазбестов топлоизолационен картон  
Втора обособена позиция - Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив 
прешпан 
Трета обособена позиция - Доставка на гумени листи и шнурове 
Четвърта обособена позиция - Доставка на тефлонови уплътнителни материали 
Пета обособена позиция - Доставка на лоена, лоенографитна, графитна набивка 
и силикатни тапи 

 
2. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата 
на Агенция по обществените поръчки под УНП: 00246-2018-0007. 

 
3. Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1331.html 
 
4. С решение № 17140-2 / 18.04.2018г. е извършено класиране на участниците 
както следва: 
 
4.1. По първа обособена позиция с предмет - Доставка на керамични 
изолационни материали и безазбестов топлоизолационен картон:  

№ Наименование и седалище на участника Предлагана цена, 
лева, без ДДС Класиране 

1. „Авко”АД, гр.Русе 94 552.00 1 място 

2. „Инженеринг консулт ЕС” ЕООД, 
гр.Русе 99 001.50 2 място 
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4.2. По втора обособена позиция с предмет - Доставка на уплътнителни листи и 
маслоустойчив прешпан: 

№ Наименование и седалище на участника Предлагана цена, 
лева, без ДДС Класиране 

1. „Авко”АД, гр.Русе 35 753.01 1 място 
2. „Авангард консулт”ЕООД, гр.Пловдив 36 602.67 2 място 

 
4.2.1. Отстранява следните участници по втора обособена позиция: 
„Тивекс” ООД, гр.Пловдив и „Инженеринг консулт ЕС“ЕООД, гр. Русе  
 
4.3. По трета обособена позиция с предмет - Доставка на гумени листи и 
шнурове: 

№ Наименование и седалище на участника Предлагана цена 
лева без ДДС Класиране 

1. „Криоген БГ”ЕООД, с.Браниполе 22 966.00 1 място 
 
4.3.1. Отстранява следния участник по трета обособена позиция: „Инженеринг 
консулт ЕС“ЕООД, гр. Русе. 
 
4.4. По четвърта обособена позиция с предмет - Доставка на тефлонови 
уплътнителни материали: 

№ Наименование и седалище на участника Предлагана цена 
лева без ДДС Класиране 

1. „Авко”АД, гр.Русе 19 348.00 1 място 
2. „Криоген БГ”ЕООД, с.Браниполе 20 215.10 2 място 

3. „Инженеринг консулт ЕС” ЕООД, 
гр.Русе 21 345.70 3 място 

 
4.5. По пета обособена позиция с предмет - Доставка на лоена, лоенографитна, 
графитна набивка и силикатни тапи: 

№ Наименование и седалище на участника Предлагана цена 
лева без ДДС Класиране 

1. „Авко”АД, гр.Русе 33 294.00 1 място 

2. „Инженеринг консулт ЕС” ЕООД, 
гр.Русе 35 174.40 2 място 

 
5. С писмо вх.№ 14462/26.04.2018г. избраният за изпълнител по обществената 
поръчка „Авко”АД, гр.Русе отказва да сключи договори по първа и пета 
обособени позиции. 

 
 

На основание чл. 112, ал.3 от ЗОП, по процедура за възлагане на обществена 
поръчка, чрез публично състезание, рег.№ 17140 и предмет „Доставка на 
уплътнителни и топлоизолационни материали”, взе следните 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Изменя решение № 17140-2 / 18.04.2018г. и определя за изпълнител на 
договорите за обществената поръчка по първа и пета обособени позиции 
класирания на второ място участник „Инженеринг консулт ЕС” ЕООД, гр.Русе. 
 
Мотиви:  
Необходимостта от уплътнителни и топлоизолационни материали за основните 
и текущи ремонти на съоръженията във всички цехове към „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД е належаща, поради което следва да бъде определен за изпълнител 
втория класиран участник по първа и пета обособени позиции. 

 
 
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  
 
 
 

................................... 


