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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 

 

 

До          вх. № 9620/12.03.2019г. 

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

Утвърждавам: Ж.Д. (П) 

12.03.2019г. 

 

ДОКЛАД 
 

от  

комисия назначена със заповед № 2211 / 12.12.2018 г.  

 

 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с 

рег.№ 18139 и предмет „Доставка на резервни части за СОИ 5-8”. 

Председател:  

инж. Л. М. - Н-к цех, СОИ 5-8 

Членове: 

1. инж. А. М. - Зам. р-л, КТО 

2. М. П.   - Юрисконсулт, ПО  

3. М. С.  - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. инж. Н. Д.  - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 

 

Заповед за назначаване на комисия: № 2211 / 12.12.2018 г. 

Промени в състава на комисията: няма. 

На 12.12.2018г. в 10:30ч. започна своята работа горепосочената комисия, като 

разгледа подадените от кандидатите заявления, а именно: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

Обособена 

позиция 

1. 
Прострийм техник ООД, гр. 

София 
8133 22.11.2018 13.20 2 

2. 
Метсо Австрия ГмбХ клон 

България 
8154 04.12.2018 12.42 9 

3. Трега ООД,гр. Пловдив 8177 10.12.2018 11.53 7 

4. Риск инженеринг АД, гр. София 8178 10.12.2018 11.53 4,5,6 

5. 
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8184 10.12.2018 13.15 3,4,6 

6. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8190 11.12.2018 10.07 

1,2,3,5,6,7,

8 
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7. Елка ЕООД, гр. Стара Загора 8195 11.12.2018 15.10 4,5 

 

 

На заседанието на комисията не присъства представители на кандидатите. 

 

С отваряне на заявленията на кандидатите и оповестяване на документите, 

които се съдържат приключи публичната част от работата на комисията. 

 

На закрито заседание комисията разгледа представените заявления за участие в 

процедурата и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изготви Протокол №1 от 

02.01.2019 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  

 

В законоустановения срок от 5 работни дни, с писма вх. № 257/03.01.2019г. и 

вх. № 1261/09.01.2019г. кандидатите Метсо Австрия ГмбХ клон България и 

Риск инженеринг АД, гр. София представиха допълнителни документи. 

На 14.01.2019г. комисията продължи своята работа, разгледа допълнително 

представените документи, и констатира, че заявленията на кандидатите 

отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

 

След извършен подбор участниците са поканени да проведат преговори на 

08.02.2019г. от 10:30 часа. 

 

Първоначалните оферти са подадени, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване 

офертата 

Час на 

подаване 

офертата 

Обособени 

позиции 

1. 
Прострийм техник ООД, гр. 

София 
8304 05.02.2019 15:30 2 

2. Трега ООД, гр. Пловдив 8306 06.02.2019 13:17 7 

3. 
Риск инженеринг АД, гр. 

София 
8307 07.02.2019 11:55 6 

4. 
Сезар трейд ЕООД, гр. 

Стара Загора 
8309 07.02.2019 15:25 3,4,6 

5. 
Метсо Австрия ГмбХ клон 

България 
8310 08.02.2019 08:12 9 

6. 
Елка ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8311 08.02.2019 08:42 4,5 

7. 
Седона – ОП ЕООД, гр. 

Стара Загора 
8312 08.02.2019 09:39 

1,2,3,5,6,7

,8 

 

Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта:  

1. Риск инженеринг АД, гр. София по 4 и 5 обособени позиции; 
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След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното 

заседание, председателя на комисията изтегли жребий за определяне на 

последователността на участниците за провеждане на преговори по клаузите 

на договора и предложените цени за изпълнение на обществена поръчка с 

рег.№18139. 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

 

1 Риск инженеринг АД, гр. София 

2 Метсо Австрия ГмбХ клон България 

3 Трега ООД, гр. Пловдив 

4 Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

5 Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора 

6 Елка ЕООД, гр. Стара Загора 

7 Прострийм техник ООД, гр. София 

 

Провеждане на преговори:  

Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са 

отразени в протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна 

част от настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и 

договорените с участниците цени са както следва: 

 

- I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи 

„WERNERT” 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
210 250.40 209 780.00 

 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи „KSB“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
32 480.00 29 360.00 

2. 
Прострийм техник ООД, гр. 

София 
35 000.00 35 000.00 

 

- III-та обособена позиция: „Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни 

части за бъркалки „EKATO“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 
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1. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
235 548.00 229 640.00 

2. 
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара 

Загора 
240 000.00 240 000.00 

 

- IV-та обособена позиция: „Доставка на главно задвижване тип „ERmaster 

R3HC58” 800 kW или еквивалентно и съединител за помощно задвижване 

производство на „CMD” Франция” 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара 

Загора 
277 379.00 277 379.00 

2. Елка ЕООД, гр. Стара Загора 263 800.00 263 800.00 

 

- V-та обособена позиция: „Доставка на редуктори“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
254 950.00 248 320.00 

2. Елка ЕООД, гр. Стара Загора 169 800.00 169 800.00 

 

- VI-та обособена позиция: „Доставка на мотор-редуктори” 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. Риск инженеринг АД, гр. София 38 980.00 38 980.00 

2. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
49 990.00 38 500.00 

3. 
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара 

Загора 
49 624.00 49 624.00 

 

- VII-ма обособена позиция: „Доставка на филтърни елементи“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. Трега ООД, гр. Пловдив 5 960.00 4 768.00 

2. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
4 252.00 3 980.00 
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- VIII-ма обособена позиция: „Доставка на консумативи за съоръжения, 

производство на „BOGE“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Седона – ОП ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8 980.00 8 490.00 

 

- IX-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи 

производство на Metso Minerals (Sala) AB“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Метсо Австрия ГмбХ клон 

България 
41 520.72 41 520.72 

 

Комисията постави срок от три работни дни на участниците в 

договарянето Трега ООД, гр. Пловдив и Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

да представят коригирани стойности на единичните цени. С писма вх. 

№51233/11.02.2019г. и №5483/13.02.2019г. участниците изпратиха коригирани 

стойности на единичните цени, който комисията разгледа и прие. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на 

участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира следното: 

техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на 

възложителя, представени са всички изискуеми документи, с изключение на: 

 

 

За участника Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора – по 6 обособена 

позиция 

 

 В техническото си предложение за шеста обособена позиция, участникът 

предлага еквивалентни части на посочените от Възложителя. Не са приложени 

доказателства за еквивалентност съгласно чл. 52 и сл. от ЗОП. Не е приложил 

чертеж  на производителя като доказателство за съответствие с изискванията 

или критериите, свързани с изпълнението на поръчката, за да може да се 

сравнят. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага участника „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора за 

отстраняване от процедурата  6 обособена позиция, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 
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За участника „Елка” ЕООД  гр. Стара Загора – по 5 обособена 

позиция 

В техническото си предложение за пета обособена позиция, участникът 

предлага еквивалентни части на посочените от Възложителя. Не са приложени 

доказателства за еквивалентност съгласно чл. 52 и сл. от ЗОП. По позиция 5.5 

от спецификацията по пета обособена позиция, не предлага никаква 

документация. 

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП 

комисията предлага участника „Елка” ЕООД  гр. Стара Загора за 

отстраняване от процедурата по 5 обособена позиция, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

 

Класиране на участниците: 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протокола, класирането е както следва: 

- I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи 

„WERNERT” 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
210 250.40 209 780.00 I място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи „KSB“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
32 480.00 29 360.00 I място 

2. 
Прострийм техник 

ООД, гр. София 
35 000.00 35 000.00 II място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

- III-та обособена позиция: „Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни 

части за бъркалки „EKATO“ 

 



ТО/ММ/НД 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
235 548.00 229 640.00 I място 

2. 
Сезар трейд ЕООД, гр. 

Стара Загора 
240 000.00 240 000.00 II място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора. 

- IV-та обособена позиция: „Доставка на главно задвижване тип „ERmaster 

R3HC58” 800 kW или еквивалентно и съединител за помощно задвижване 

производство на „CMD” Франция” 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Елка ЕООД, гр. Стара 

Загора 
263 800.00 263 800.00 I място 

2. 
Сезар трейд ЕООД, гр. 

Стара Загора 
277 379.00 277 379.00 II място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Елка ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

- V-та обособена позиция: „Доставка на редуктори“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
254 950.00 248 320.00 I място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

 

- VI-та обособена позиция: „Доставка на мотор-редуктори” 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
49 990.00 38 500.00 I място 
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2. 
Риск инженеринг АД, 

гр. София 
38 980.00 38 980.00 II място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

 

- VII-ма обособена позиция: „Доставка на филтърни елементи“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
4 252.00 3 980.00 I място 

2. 
Трега ООД, гр. 

Пловдив 
5 960.00 4 768.00 II място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

 

- VIII-ма обособена позиция: „Доставка на консумативи за съоръжения, 

производство на „BOGE“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Седона – ОП ЕООД, 

гр. Стара Загора 
8 980.00 8 490.00 I място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Седона – ОП ЕООД, гр. Стара Загора 

 

- IX-та обособена позиция: „Доставка на резервни части за помпи 

производство на Metso Minerals (Sala) AB“ 

 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена 

цена,  

лв. без ДДС 

Класиране 

1. 
Метсо Австрия ГмбХ 

клон България 
41 520.72 41 520.72 I място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на обособената позиция с 

класирания на първо място участник - Метсо Австрия ГмбХ клон България. 
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Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците  

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Л. М.    - …………п…………. 

 

Членове: 

1. инж. А. М.    - …………п…………. 

2. М. П.    - …………п…………. 

3. М. С.    - …………п…………. 

4. инж. Н. Д.   - …………п…………. 

 

 


