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До: Организация: Факс : Тел.:
„Енергоремонт -  Гълъбово” АД, гр. 
Гълъбово 0418 63690 0418 62077

„Банка ДСК” ЕАД 02 980 64 77
От:
инж. Ж. Динчев

Факс:
042 662507

Тел.:
042 662544

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

Относно: Връщане на банкова гаранция за участие в ОП с per. №15184
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с банкова гаранция реф. № 116DSK06417 за участие в процедура за възлагане 
на обществена поръчка при следните условия:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: “Среден ремонт на КА-9” с per. рег.№15184
ПОЛЗВАТЕЛ: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, адрес: с. Ковачево, обл. Стара Загора
НАРЕДИТЕЛ: „Енергоремонт -  Гълъбово” АД, гр. Гълъбово
Сума на гаранцията: BGN 4840.00 (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева и 0 

ст.).
Валидност: до 16.00 ч. на 05 юли 2016г.
Ние, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в качеството си на Бенефициент по цитираната 

банкова гаранция, с настоящото даваме своето съгласие банковата гаранция да бъде 
редуцирана със сумата BGN 1815.00 (хиляда осемстотин и петнадесет лева, и 0 ст.)

Нова сума на гаранцията: BGN 3025.00 (три хиляди двадесет и пет лева и 0 ст.)
Всички останали условия остават непроменени.
Настоящата редукция по гаранцията се извършва във връзка със следното: 

„Енергоремонт -  Гълъбово” АД, гр. Гълъбово не е класиран на първо или второ място по 1- 
ва, 7-ма, и 8-ма обособена позиция от горецитираната процедура.

На основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП следва да бъде освободена гаранцията за участие по 
цитираните позиции.

Сумата от BGN 3025.00 (три хиляди двадесет и пет лева и 0 ст.) остава като гаранция за 
участие по 2-ра, 3-та, 4-та 5-та и 6-та обособени позиции, тъй като участникът е класиран на 
1-во място по тези позиции.

Моля да представите добавък към банковата гаранция, отразяващ промяната в сумата 
или нова банкова гаранция за сумата от BGN 3025.00 (три хиляди двадесет и пет лева и 0 ст.)

Приложение: копие от банковата

Изп. директор:..................
(инж. Ж^инчйвГ

участие.

Гл. Счетоводител:
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„Петко Петков - 24” ЕООД, гр. Раднево 0417 83098
„Уникредит Булбанк” АД 02 988 4636

От:
инж. Ж. Динчев

Факс:
042 662507

Тел.:
042 662544

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

Относно: Връщане на банкова гаранция за участие в ОП с per. №15184
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с банкова гаранция реф. № 961DGI1153521LET за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка при следните условия:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: “Среден ремонт на КА-9” с per. рег.№15184
ПОЛЗВАТЕЛ: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, адрес: с. Ковачево, обл. Стара Загора
НАРЕДИТЕЛ: „Петко Петков - 24” ЕООД, гр. Раднево
Сума на гаранцията: BGN 4840.00 (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева).
Валидност: до 16.00 ч. на 10 юли 2016г.
Ние, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в качеството си на Бенефициент по цитираната банкова 

гаранция, с настоящото даваме своето съгласие банковата гаранция да бъде редуцирана със 
сумата BGN 2420.00 (две хиляди четиристотин и двадесет лева, и 0 ст.)

Нова сума на гаранцията: BGN 2420.00 (две хиляди четиристотин и двадесет лева, и 0 ст.)
Всички останали условия остават непроменени.
Настоящата редукция по гаранцията се извършва във връзка със следното: „Петко Петков - 

24” ЕООД, гр. Раднево не е класиран на първо или второ място по 2-ра, 3-та, 4-та и 6-та 
обособена позиция от горецитираната процедура.

На основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП следва да бъде освободена гаранцията за участие по 
цитираните позиции.

Сумата от BGN 2420.00 (две хиляди четиристотин и двадесет лева и 0 ст.) остава като 
гаранция за участие по седма обособена позиция, тъй като участникът е класиран на първо 
място по тази позиция, и по първа, пета и осма позиции, по които участникът е класиран на 
второ място.

Моля да представите добавък към банковата гаранция, отразяващ промяната в сумата или 
нова банкова гаранция за сумата от BGN 2420.00 (две хиляди четиристотин и двадесет лева 
и 0 ст.)

Приложение: копие от банковата гаранция за участие. ^

Гл. Счетоводител:
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