
 

 
Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 6492 / 20.02.2019 г. 

20.02.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие 

за сключване на рамково споразумение, рег.№ 18135 с предмет „Абонаментно 

сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), 

Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с 

Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)” 

 

 

На 20.12.2018 г. в 10:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със 

заповед № 2275 / 20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател: инж. М Г – Н-к „ЕЦ” 

Членове: 

инж. Д Д  - Инж.-енергетик, цех „ЕЦ” 

П П – А   - Главен юрисконсулт, „Правен отдел“ 

С Н   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Г Д   - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

На 19.02.2019 г. в работата на комисията встъпи резервния член инж. Н Б на 

мястото на инж. Д Д, който е в законоустановен отпуск. 

 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, разгледа и оцени техническите и 

ценови предложения, класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия и състави протоколи от 

заседанието си, както следва: 

Протокол №1 от 21.01.2019 г.  

Протоколи за проведени преговори (2 бр.) от 19.02.2019 г.  

 

В обявения срок са постъпили следните заявления: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

1 
„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. 

София 
8240 19.12.2018 10:33 

2 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 8241 19.12.2018 10:52 

3 „БММ“ АД, гр. София 8243 19.12.2018 15:01 



След извършен подбор и изпратена покана, първоначална оферта е подадена от 

участниците: 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Час на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

1. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, 

гр. София 
8351 18.02.2019 12:03 

2. „Аквариел“ ЕООД, гр. София 8352 18.02.2019 13:01 

 

Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: „БММ“ АД, гр. 

София. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните оферти: 

 

На 19.02.2019 г. бяха отворени първоначалните оферти, подадени от участниците и 

с всеки поотделно бяха проведени преговори. Съгласно чл.67, ал. 1 от ППЗОП 

поредността на отварянето и договарянето се извърши чрез жребий. Председателят на 

комисията в присъствието на представителите на участниците изтегли жребия, който 

определи следната последователност за провеждане на преговорите: 

 

Наименование на участника и седалище Пореден номер 

„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София 2 

„Аквариел“ ЕООД, гр. София 1 

 

1. Разглеждане на документите от първоначалната оферта: 

Разглеждане на техническите предложения на участниците: 

Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя заложени в документацията на поръчката, а 

именно: 

- Срок за изпълнение: Рамковото споразумение се сключва за срок от 4 (четири) 

години. 

- Място изпълнение: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото и ценовото 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. Представени 

са всички изискуеми документи. 

 

2. Провеждане на преговори с участниците, чиито първоначални оферти отговарят на 

заложените изисквания на възложителя: 

 

Първоначално предложените от участниците цени са: 

 

Участник 
Максимална месечна цена, 

лева без ДДС 

„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София 59 975,00 

„Аквариел“ ЕООД, гр. София 60 000,00 

 

За целите на класирането предложената максимална месечна цена е сумата от цените 

за сервизно обслужване на всички обекти. Рамковото споразумение да бъде сключено 

на стойност до 4 500 000,00 (четири милиона и петстотин хиляди) лева без ДДС 

 



След проведени преговори с всеки от участниците, се постигнаха следните 

договорености: 

- Проекта за рамково споразумение, предложен от Възложителя се приемат от 

всички участници. 

- Приема се цена за изпълнение, както следва: 

 

№ Участник 

Първоначално 

предлагана максимална 

месечна цена 

лева без ДДС 

Договорена 

максимална месечна 

цена лева без ДДС 

1. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ 

ЕООД, гр. София 
59 975,00 59 975,00 

2 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 60 000,00 60 000,00 

 

От таблицата с договорените цени се вижда, че няма основание за прилагане на чл.72, 

ал.1 от ЗОП. 

 

3. Класиране на участниците: 

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

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие за сключване на рамково споразумение, рег.№ 18135 

с предмет „Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични пожароизвестителни 

инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката 

им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ)”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предлагана 

максимална 

месечна цена 

лева без ДДС 

Договорена 

максимална 

месечна цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ 

ЕООД, гр. София 
59 975,00 59 975,00 I място 

2 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 60 000,00 60 000,00 II място 

 

Мотиви за допускане на участниците: Предложенията (техническо и ценово) на 

участниците отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и 

договорените цени за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен 

интересите на дружеството. 

 

Съгласно предварително обявените условия в документацията на обществената 

поръчка „…Възложителят ще сключи рамково споразумение с трима потенциални 

изпълнители, получили най-висока оценка и класирани от първо до трето място 

включително, при условие, че са налице достатъчен брой оферти, които отговарят на 

предварително обявените условия на Възложителя. При условие, че не са налице 

достатъчен брой участници, които отговарят на критериите за подбор, или достатъчен 

брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, 

то Възложителят може да сключи рамково споразумение и с по-малко от трима 

потенциални изпълнители…“, Комисията предлага на възложителя да бъде сключено 

рамково споразумение с класираните на първо и второ място участници „Екинокс 

глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София и „Аквариел“ ЕООД, гр. София, при условията 

на офертите им и документацията за участие. 

  



 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 3 бр. 

 

 

 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. М Г  – ...............(п)............... 

 

Членове: 

инж. Н Б  – .................(п)............... 

 

 

П П - А  – .................(п)...............  

 

 

С Н    – ................(п)................ 

 

 

инж. Г Д  – ................(п)................ 

 


