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    Утвърдил: .......(п).......                                            Вх. номер 16231/07.05.2019г. 

   инж. Ж. Динчев      

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 19009 и предмет “Доставка на уплътнителни и 

топлоизолационни материали” 

 

 

На 16.04.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№306/27.02.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 

в следния състав: 

 

Председател:   

инж.  З. Т.         Зам. ръководител ОМТС 

Членове: 

1. Т. Д.     – Агент снабдяване, ОМТС 

2. М. П.      Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.         Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.      Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпиха следните резервни членове: 

- Тодор Делчев на мястото на Александър Тодоров, който се намира в 

законоустановен отпуск по болест; 

- Мариана Сталева на мястото на Симеонка Николова, която се намира в 

законоустановен отпуск по болест; 

 

На заседанието на комисията присъства Ц. Г. Ц. представител на участника 

АВКО АД, гр. Русе. 

 

В обявения срок са постъпили 5 оферти: 

  № Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

 

Обособени 

позиции 

1 Авко АД, гр.Русе 8366 25.02.2019 11:33 1,2,4,5,6 

2 
Авангард консулт ЕООД, 

гр.Пловдив 
8371 26.02.2019 13:37 

2 

3 Трега ООД, гр.Пловдив 8375 26.02.2019 14:32 3,6 

4 

ДЗЗД Каучук Дунав, гр.Русе 

(Инженеринг консулт ЕС 

ЕООД и Гама ООД) 

8378 26.02.2019 14:32 

1,2,3,4,5,6 

5 
Елсвет ЕООД, гр.Стара 

Загора 
8379 26.02.2019 14:55 

6 
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Поради подробно описани мотиви и законови основания в Протокол 

№2/10.04.2019г. от работата на комисията за разглеждане на допълнително 

представените документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите на 

участниците, същата предлага за отстраняване от процедурата следните 

участници: 

 

1. Авко АД, гр.Русе – в частта по 2 обособена позиция 

2. Трега ООД, гр.Пловдив – в частта по 6 обособена позиция 

 

На основание чл.57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани 

ценови параметри на участниците, на които офертите отговарят на 

изискванията на възложителя. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-

изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

На 16.04.2019г. в 14:00ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри по обособени позиции, както следва: 

 

По първа обособена позиция „Доставка на керамични изолационни материали и 

безазбестов топлоизолационен  картон“ 

  

№ Наименование и седалище на участника  Цена, лв., без ДДС 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 93 052.00 

2. „Авко“ АД, гр. София 110 080.00 

 

По втора обособена позиция „Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив 

прешпан“  

 

№ Наименование и седалище на участника Цена, лв., без ДДС 

1. „Авангард Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив 24 998.70 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 46 958.21 

 

По трета обособена позиция „Доставка на гумени листи и шнурове“ 

 

№ Наименование и седалище на участника Цена, лв., без ДДС 

1. „Трега“ ООД, гр. Пловдив 13 999.85 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 15 331.10 
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По четвърта обособена позиция „Доставка на тефлонови уплътнителни 

материали“  

 

№ Наименование и седалище на участника Цена, лв., без ДДС 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 10 843.90 

2. „Авко“ АД, гр. София 11 613.85 

 

По пета обособена позиция „Доставка на лоена, лоенографитна, графитна 

набивка и силикатни тапи“ 

 

№ Наименование и седалище на участника Цена, лв., без ДДС 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 25 894.45 

2. „Авко“ АД, гр. София 29 847.70 

 

По шеста обособена позиция „Доставка на палиамидни уплътнителни материали“ 

 

№ Наименование и седалище на участника Цена, лв., без ДДС 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 50 340.80 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 71 800.00 

3. „Авко“ АД, гр. София 76 232.00 

 

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията с писмо изх. № 14870/19.04.2019г. 

изиска подробна писмена обосновка на предложената от участника „Елсвет“ 

ЕООД, гр. Стара Загора, цена. В законоустановения срок участникът представи 

изисканата обосновка с вх. № 15382/23.04.2019г., комисията я разгледа и прие, 

тъй като същата е пълна и обективна относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 

2 от ЗОП. Налице са изключително благоприятни обстоятелства за участника, 

тъй като същият е дългогодишен лидер за южна България в продажбата на 

електрооборудване, осветление и изолационни материали, постигнал е много 

добри търговски условия и конкурентни цени поради дългогодишния си опит, 

разполага със собствен транспорт и оферира минимална печалба. 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с рег.№ 19009 и предмет “Доставка на уплътнителни и 

топлоизолационни материали” по обособени позиции, както следва: 

 

По първа обособена позиция „Доставка на керамични изолационни материали и 

безазбестов топлоизолационен  картон“ 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

 Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 93 052.00 Първо място 

2. „Авко“ АД, гр. София 110 080.00 Второ място 
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По втора обособена позиция „Доставка на уплътнителни листи и маслоустойчив 

прешпан“  

 

№ Наименование и седалище на участника 
Цена, лв., 

без ДДС 
Класиране 

1. „Авангард Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив 24 998.70 Първо място 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 46 958.21 Второ място 

 

По трета обособена позиция „Доставка на гумени листи и шнурове“  

 

№ Наименование и седалище на участника 
Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. „Трега“ ООД, гр. Пловдив 13 999.85 Първо място 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 15 331.10 Второ място 

 

По четвърта обособена позиция „Доставка на тефлонови уплътнителни 

материали“  

 

№ Наименование и седалище на участника 
Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 10 843.90 Първо място 

2. „Авко“ АД, гр. София 11 613.85 Второ място 

 

По пета обособена позиция „Доставка на лоена, лоенографитна, графитна 

набивка и силикатни тапи“ 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 25 894.45 Първо място 

2. „Авко“ АД, гр. София 29 847.70 Второ място 

 

По шеста обособена позиция „Доставка на палиамидни уплътнителни материали“  

 

№ Наименование и седалище на участника 
Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 50 340.80 Първо място 

2. ДЗЗД „Каучук Дунав“ гр. Русе 71 800.00 Второ място 

3. „Авко“ АД, гр. София 76 232.00 Трето място 

 

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/26.03.2019г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и Протокол № 2/10.04.2019г. за 

разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от офертите на участниците в процедура. 

 

Комисията взе гореизложените решения и състави настоящия протокол на 

07.05.2019г. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

инж.  З. Т.        - ……….(П)………….. 

 

Членове: 

1. Т. Д.    …………(П)………….. 

 

2. М. П.    …………(П)………….. 

 

3. М. С.    …………(П)………….. 

 

4. М. М.    …………(П)………….. 

 

 


	инж.  З. Т.        - ……….(П)…………..



