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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 18074-1 / 07.06.2018г. 

 
за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка,  

чрез договаряне с предварителна покана за участие,  
рег.№ 18074 и предмет “Основен ремонт на КА-12” 
по обявена квалификационна система рег.№ 17055 

 
 
 

Днес, 07.06.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД,  Ж. Д. Д. - Изпълнителен 
директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, като взе предвид, че: 

 
С решение № 17055-1/31.05.2017г. e създадена квалификационна система 

на стопански субекти (КС) с рег. № 17055 и предмет: „Ремонт на котелно 
оборудване” и УНП в регистъра на АОП 00246-2017-0060. 

С решения № 17055-2/02.08.2017г. и № 17055-3/21.12.2017г. са включени 
кандидати в квалификационната система. С решения № 17055-4/05.04.2018г. № 
17055-5/17.05.2018г. са изключени участници от квалификационната система. 

 
и на основание чл.102 от ППЗОП, взе следните 
 
 

РЕШЕНИЯ 
 

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка, в рамките на 
квалификационна система рег.№ 17055, чрез договаряне с предварителна 
покана за участие с рег.№ 18074 и предмет “Основен ремонт на КА-12” по 13 
обособени позиции: 

I-ва обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща 
системаППС-12А на КА-12; 

IІ-ра обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12Б на КА-12; 

III-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12В на КА-12; 

IV-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12Г на КА-12; 
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V-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12Д на КА-12; 

VІ-та обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12Е на КА-12; 

VІІ-ма обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) и газозаборна шахта (ГЗШ) на прахоприготвяща система 
ППС-12Ж на КА-12; 

VІІІ-ма обособена позиция – Основен ремонт на мелещ вентилатор (МВ), 
горивна уредба (ГУ) 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 и барабани на 
КА-12; 

ХІІ-та обособена позиция – Основен ремонт на тръбопроводи и опоро 
окачваща система на КА-12; 

ХІIІ-та обособена позиция – Основен ремонт на КА-12 – подмяна на 
електродна система и обшивка на четвърто и осмо поле на електрофилтъра. 
 
Тринадесета обособена позиция от настоящата обществена поръчка е в 
изпълнение на проектите  BG-$-0011, BG-$-0012, BG-$-0013, BG-$-0014, BG-$-
0015, BG-$-0016, BG-$-0021 като част от Националния план за инвестиции за 
периода 2013-2020 година във връзка с дерогация по чл.10в от Директива 
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и е свързан с намаляване на 
вредни емисии на парникови газове. 
 
Обособени позиции от 1÷8 и 13 попадат в обхвата на първа обособена позиция 
на квалификационна система с рег. № 17055 с предмет „Ремонт на котелно 
оборудване” - Ремонт (основен, среден, авариен и др.) на котелно оборудване 
(ППС, МВ, ГУ, ГЗШ, ПСВ, БСД, ИВП, ЕФ, ХШО, въздуховоди, газоходи, 
стълби и площадки, носещи конструкции, тръбопроводи ниско налягане и други 
инсталации). 
Обособени позиции 9, 10 и 11 попадат в обхвата на втора обособена позиция на 
квалификационна система с рег.№ 17055 с предмет „Ремонт на котелно 
оборудване” - ремонт (основен, среден, авариен и др.) на нагревни повърхности 
на котли. 
Обособена позиция 12 попада в обхвата на трета обособена позиция на 
квалификационна система с рег.№ 17055 с предмет „Ремонт на котелно 
оборудване” - ремонт (основен, среден, авариен и др.) на арматура и 
тръбопроводи на котли. 
 
Код съгласно Общ терминологичен речник на обществените поръчки: 
50531100-7 – Услуги по ремонт и поддържане на парни котли. 
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2. Прогнозна стойност: 3 613 800,00 лв., без ДДС. 
Първа обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Втора обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Трета обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Четвърта обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Пета обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Шеста обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Седма обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Осма обособена позиция – 84 100,00 лв., без ДДС. 
Девета обособена позиция – 1 701 400,00 лв., без ДДС. 
Десета обособена позиция – 283 700,00 лв., без ДДС. 
Единадесета обособена позиция - 196 100,00 лв., без ДДС. 
Дванадесета обособена позиция – 383 300,00 лв., без ДДС. 
Тринадесета обособена позиция – 376 500,00 лв., без ДДС. 
 
3. Определям следните участници, които ще бъдат поканени да представят 
първоначални оферти: 

№ Наименование и седалище 
на кандидата 

Обособена позиция 
от 

квалификационната 
система, за която е 

включен  

Обособени позиции 
от ОП 18074, за 

които да се покани 
участника да подаде 

първоначална 
оферта 

1 Рудин ООД, гр. Стара Загора I – ва, II – ра и III - 
та 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII 

2 Металинвест - Ремко ЕООД, 
гр.Стара Загора I – ва I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII и XIII 

3 Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара 
Загора I – ва I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII и XIII 

4 Металик АД, гр. Стара Загора I – ва I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII и XIII 

5 Петко Петков - 24 ЕООД, гр. 
Раднево I – ва, II – ра 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI и 

XIII 

6 Енергоремонт - Гълъбово АД, 
гр.Гълъбово II – ра и III - та IX, X, XI , XII 

7 Енергоремонт - Раднево ЕООД, 
гр.Раднево I – ва и III - та I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII ,  XII и XIII 

8 Дитсманн Енергоремонт 
Холдинг”АД, гр. София II – ра IX, X, XI 
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9 ДЗЗД Консорциум Енергогруп, гр. 
Стара Загора I – ва I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII и XIII 
 
4. Одобравям поканата до избраните участници, за представяне на 

първоначални оферти. 
 
5. Утвърждавам документацията за участие в процедура. 

 
 

На основание чл.102 от ППЗОП решението да се изпрати на всички 
участници в процедурата в седемдневен срок от датата на издаването му. 
 
 
 
 
        Изп. директор: ……(п)....... 
                      Ж. Д. 
 
 
Съгласували:  
Директор ДМОП: 

Д. Неделчева 
 
Юрисконсулт: 

.................................. 
 
Изготвил:Р-л ТО: 

М. Макаков 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

