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„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – с.Ковачево, обл. Ст. Загора 

 

 

 
Утвърждавам: инж. Ж. Динчев (п)           Вх. номер: 7360/25.02.201 

Дата:25.02.2019г, 

 

 

 

ДОКЛАД 

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

възлагане на обществена поръчка с рег. № 18146 и предмет: „Ремонт на арматура в 

турбинен цех”, по две обособени позиции 

 

 

На 11.12.2018г. в 09:20ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 

2200/ 11.12.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

 
Председател:   

 инж. ДМ      – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП      – Технолог, Турбинен цех 

2. МП    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС    – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ     – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в състава на комисията: В работата на комисията встъпи резервният член 

П. П на мястото на К. K, който беше в годишен отпуск по болест за периода 28.01.2019 

– 29.01.2019г; резервният член М. П. на мястото на П. Х., който на 15.02.2019г. беше в 

установен годишен отпуск. 

 

Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, проверка на 

представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по 

процедурата, извършване на подбор на кандидатите, класиране на участниците и 

предложение за сключване на договор и/или прекратяване. 

 

В обявения срок са постъпили 3 (три) заявления: 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособ. 

позиция 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 
8167 06.12.18 9.46 1,2 

2 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
8173 07.12.18 12.29 1,2 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, 

гр. Димитровград 

8186 

8186 - 1 
10.12.18 13.26 1,2 
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Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на 

представените заявления, като състави протоколи от заседанията си, както следва: 

Протокол №1 от 16.01.2019 г., в който подробно са отразени несъответствията на 

подадените заявления от кандидатите: с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Протокол №2 от 26.01.2018 г., отразяващ допълнително представените документи за 

отстраняване на констатираните несъответствия с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявленията за участие, 

като възложителят обяви с решение всички кандидати да бъдат поканен да представят 

първоначални оферти за позициите, за които участват. 

 

В обявения срок са постъпили 3 (три) първоначални оферти след изпратена 

покана до участниците- Изх. № 5273./12.02.2019г. , както следва: 

 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

първ. 

оферта 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособ. 

позиция 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 

8338 

8338-1 
14.02.19 14.32 1,2 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 
8339   14.02.19 14.42 1,2 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, 

гр. Димитровград 
8340 15.02.19 9.14 1,2 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните 

оферти: 

 

Комисията отвори представените от участниците първоначални оферти след проведен 

жребий и откри преговори с  представителите на участниците, както следва: 

 

№ Наименование на Участника 
Начален час на 

преговорите 

Час на приключване 

на преговорите 

1 „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив 11:02 11:09 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
11:10 11:32 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 
11:33 11:35 

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 15.02.2019 г. – 3 броя. 

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката 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: 
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I обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 700 МВт; 

 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
165 613.48 165 613.48 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
338 821.00 335 000.00 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 
385 590.00 385 590.00 

 

IІ обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 890 МВт. 

 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
202 665.00 202 665.00 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
430 490.00 426 000.00 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 
488 346.12 488 346.12 

 

Приема се проектът на договор от всички участници, предложен от Възложителя. 

 

Постигнаха се следните договорености за доставка на набивка по  I обособена позиция: 

Посоченият в документацията срок за доставка на набивка по I обособена позиция е 

25.02.-10.04.2019г. Срокът за доставка на набивка по първа обособена позиция се 

променя до 10 (десет) дни след сключване на договора за участниците „Арматурен 

сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив и „Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. Димитровград. За 

участника „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово срокът за доставка на набивка 

по първа обособена позиция се променя до 6 седмици от датата на сключване на 

договора. 

 

В определения 3-дневен срок, участниците представиха изисканите коригирани 

стойности на единичните цени, както следва: 

 

№ Наименование на Участника Обособена позиция Писмо с вх.№ 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
1,2 6035/18.02.2019г. 

 

С писмо изх. № 5909/18.02.2019 г. и на основание чл. 72 от ЗОП комисията изиска 

подробна писмена обосновка на предложената от участника  „Арматурен сервиз“ 

ЕООД, гр. Пловдив цена по първа и втора обособена позиция. 

 

В определения срок постъпи писмена обосновка от участника „Арматурен сервиз“ 

ЕООД, гр. Пловдив – вх. № 7058/22.02.2019г.  
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Комисията разгледа и прие писмената обосновка на „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив, тъй като същата е пълна и съдържа обективни обстоятелства по смисъла на 

чл.72, ал.2, т. 1 и т.2 от ЗОП, а именно: персонал на фирмата в близост до централата, 

наличие на собствени транспортни средства; ползването на преференциални условия 

от доставчици на материали. 

 

След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира, 

че техническото и ценовото предложения на участниците отговарят на изискванията на 

възложителя.  

 

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

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18146 и предмет „Ремонт на арматура в 

турбинен цех”, както следва по обособени позиции: 

 

I обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 700 МВт; 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
165 613.48 165 613.48 I място 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 
338 821.00 335 000.00 II място 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 
385 590.00 385 590.00 III място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на офертата му 

и документацията за участие. 

 

IІ обособена позиция – Ремонт на арматура в турбинен цех - част 890 МВт. 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
202 665.00 202 665.00 I място 

2 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 
430 490.00 426 000.00 II място 

3 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, 

гр. Димитровград 
488 346.12 488 346.12 III място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на офертата му 

и документацията за участие. 
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Приложение: Протоколи от проведени преговори с участниците. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. ДМ      – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ПП      – ……(п)…… 

2. МП    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 


