
..TETI, МАРИТТА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014 

факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

Т Е Ц  Марица изток 2" ЕАД 
с, Ковачево, обл. Ст. Загора

Иях No

До: Организация : Факс : Тел. :

„Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара 
Загора 042 966 656 042 966 069

Относно: Обществена поръчка с per. № 15184 Дата: Стр. : 1

Уважаеми господа,

На основание чл. 73 ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че обявената от “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с per. №15184 и предмет “Среден 
ремонт на КА-9” приключи. Приложено Ви изпращаме копие на препис - извлечение от 
Протокола на Възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Отправяме Ви покана за сключване на договор по първа обособена позиция „Среден 
ремонт на мелещи вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9А” в законоустановения едномесечен срок по чл.41, ал.З от 
ЗОП, в Търговски отдел на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Напомняме Ви, че при сключване на договора следва да представите необходимите 
документи (оригинал или нотариално заверено копие) по чл.42, ал.1 от ЗОП, а именно:

- свидетелство за съдимост - важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.
- удостоверение от Национална агенция за приходи /НАП/ за наличието или липса на 

задължения към държавата, издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на 
договор.

- документ удостоверяващ липса на задължения към общината по данъчна регистрация, 
издаден в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор.

-  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2600.00 лв.;
Ако гаранцията е банкова, се представя в оригинал по образец, приложен в

документацията и е със срок на валидност до 22.07.2017г..
-  декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
-  декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Приложение: Съгласно текста

Изп. директор:................ .
(инж. Ж.

ТО/ММ/ЛЯ

mailto:tec2@tpp2.com
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До: Организация: Факс: Тел.:

„Енергоремонт Холдинг” АД, гр. София 02 813 3506 02 813 3577

Относно: Обществена поръчка с per. № 15184 Дата : Стр.:

Уважаеми господа,

На основание чл. 73 ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че обявената от “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с per. №15184 и предмет “Среден 
ремонт на КА-9” приключи. Приложено Ви изпращаме копие на препис - извлечение от 
Протокола на Възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Отправяме Ви покана за сключване на договор по осма обособена позиция „Среден 
ремонт на мелещи вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9И” в законоустановения едномесечен срок по чл.41, ал.З от 
ЗОП, в Търговски отдел на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Напомняме Ви, че при сключване на договора следва да представите необходимите 
документи (оригинал или нотариално заверено копие) по чл.42, ал.1 от ЗОП, а именно:

- свидетелство за съдимост - важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.
- удостоверение от Национална агенция за приходи /НАШ за наличието или липса на 

задължения към държавата, издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на 
договор.

- документ удостоверяващ липса на задължения към общината по данъчна регистрация, 
издаден в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор.

-  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2600.00 лв.;
Ако гаранцията е банкова, се представя в оригинал по образец, приложен в

документацията и е със срок на валидност до 22.07.2017г..
-  декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
-  декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Приложение: Съгласно текста ___

Изп. директор:........ ,
(инж. нчев|

M l)

ТО/ММ/ЛЯ

mailto:tec2@tpp2.com


< ф
22ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД Гд.

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2(gjpp?, ram---------------- - -  д  <-

Г£Ц М&рицй изгок 2 ЬА/.
с Ковачево, обл. Ст. Загора 

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

_» 9106038736

Изх.№

Дата .. Д£.,.ОЗ--20...%

До: Организация : Факс : Тел.:

„Петко Петков - 24” ЕООД, гр. Раднево 0417 83098 0417 83098
Относно: Обществена поръчка с per. № 15184 Дата: Стр.:

Уважаеми господа,

На основание чл. 73 ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че обявената от “ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с per. №15184 и предмет “Среден 
ремонт на КА-9” приключи. Приложено Ви изпращаме копие на препис - извлечение от 
Протокола на Възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Отправяме Ви покана за сключване на договор по седма обособена позиция „Среден 
ремонт на мелещи вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9Ж” в законоустановения едномесечен срок по чл.41, ал.З от 
ЗОП, в Търговски отдел на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Напомняме Ви, че при сключване на договора следва да представите необходимите 
документи (оригинал или нотариално заверено копие) по чл.42, ал.1 от ЗОП, а именно:

- свидетелство за съдимост - важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.
- удостоверение от Национална агенция за приходи /НАП/ за наличието или липса на 

задължения към държавата, издадено в срок до 2 месеца преди датата на сключване на 
договор.

- документ удостоверяващ липса на задължения към общината по данъчна регистрация, 
издаден в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор.

-  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 1850.00 лв.;
Ако гаранцията е банкова, се представя в оригинал по образец, приложен в

документацията и е със срок на валидност до 22.07.2017г..
-  декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
-  декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Приложение:

Изп. директор:.......... .
(инж.

ТО/ММ/ЛЯ
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Дата .. ..20 j

До: Организация : Факс : Тел. :

„Енергоремонт -  Гълъбово” АД, гр. 
Гълъбово

0418 63690 0418 62077

Относно: Обществена поръчка с per. № 15184 Д ата : Стр. :2

Уважаеми господа,

На основание чл. 73 ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че обявената от “ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с per. №15184 и 
предмет “Среден ремонт на КА-9” приключи.

Приложено Ви изпращаме копие на препис - извлечение от Протокола на 
Възложителя по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Отправяме Ви покана за сключване на договор по втора позиция „Среден 
ремонт на мелещи вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) 
на прахоприготвяща система ППС-9Б”, трета позиция „Среден ремонт на мелещи 
вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9В”, четвърта позиция „Среден ремонт на мелещи 
вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9Г”, пета позиция „Среден ремонт на мелещи 
вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9Д” и шеста позиция „Среден ремонт на мелещи 
вентилатори (MB), горивни уредби (ГУ) и газозаборни шахти (ГШ) на 
прахоприготвяща система ППС-9Е” в законоустановения едномесечен срок по чл.41, 
ал.З от ЗОП, в Търговски отдел на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Напомняме Ви, че при сключване на договора следва да представите 
необходимите документи (оригинал или нотариално заверено копие) по чл.42, ал. 1 от 
ЗОП, а именно:

- свидетелство за съдимост - важи за срок 6 месеца от датата на издаването му.
- удостоверение от Национална агенция за приходи /НАП/ за наличието или 

липса на задължения към държавата, издадено в срок до 2 месеца преди датата на 
сключване на договор.

- документ удостоверяващ липса на задължения към общината по данъчна 
регистрация, издаден в срок до 2 месеца преди датата на сключване на договор.

- удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на 
създаденото обединение (ко га т о  о п р е д е ле н и я т  и зп ъ лн и т е л  е н е п е р с о н и ф и ц и р а н о  
о б ед и н е н и е  н а  ф и зи ч е с к и  и /и ли  ю р и д и ч е с к и  л и ц а  и  в ъ зл о ж и т е л я т  н е  е п р е д в и д и л  
и зи сква н е  за  с ъ зд а в а н е  н а  ю р и д и ч ес к о  ли ц е )

-  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на:

то/мм/ля



За втора обособена позиция -  1800.00 лв.;
За трета обособена позиция -  1800.00 лв.;
За четвърта обособена позиция -  1800.00 лв.;
За пета обособена позиция -  2600.00 лв.;
За шеста обособена позиция -  1800.00 лв.;

Ако гаранцията е банкова, се представя в оригинал по образец, приложен в 
документацията и е със срок на валидност до 22.07.2017г..

-  декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;
-  декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

Приложение: Съгласно текста

Изп. директор

то/мм/ля


