
 
 

 

 

 

 

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 на договаряне с предварителна покана за участие за сключване на рамково 

споразумение, рег.№ 18156 с предмет „Доставка и монтаж на гумено транспортна лента 

(ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2” 

 

 

На 22.01.2019 г. в 11:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 119 / 

22.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

 инж. И Т – Н-к цех „ВС и П” 

Членове: 

инж. З З  - Технолог, „КТО” 

Д Л  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

М С  - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

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

 

На 19.02.2019 г. в работата на комисията встъпи резервният член Д Л на мястото на М П, която 

се намира 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 28.01.2019 г.  

Протокол за проведени преговори (1 бр.) от 19.02.2019 г.  

 

В обявения срок е постъпило едно заявление: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

1 Метсо Австрия ГмбХ, Австрия 8280 18.01.2019 09:41 

 

 

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

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на получаване 

на първоначална 

оферта 

Час на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

1. Метсо Австрия ГмбХ, Австрия 8354 19.02.2019 10:48 



 

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

 

1. Разглеждане на документите от първоначалната оферта: 

На 19.02.2019 г. от 11:30 часа беше отворена първоначалната оферта, подадена от участника и 

бяха проведени преговори. След разглеждане на документите, комисията констатира, че 

техническото и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

2. Провеждане на преговори: 

 

Разглеждане на техническото предложение на участника: 

Участникът е декларирал, че ще изпълни 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 3 (три) години; 

- Срок за доставка на ГТЛ: 260 (двеста и шестдесет) календарни дни; 

- Срок за извършване монтажа на ГТЛ по отделните договори - до 30 (тридесет) дни от датата 

на протокол за предаване на съоръжението; 

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

- Изисквания за качество: - Всяко руло ще бъде маркирано. Маркировката ще съдържа: типа 

на лентата, годината на производство и фирмата производител. На всеки 10 м по дължина на 

лентата ще има маркировка за дължината и; 

- Особености относно начина на приемане на изпълнението по конкрентия договор: При 

доставка ще се представят на Възложителя следните експедиционни документи: Опаковъчен 

лист, Заводски сертификат за качество, Сертификат за произход, Гаранционна карта, Приемо-

предавателен протокол. Монтажа и вулканизацията на доставената лента са за сметка на 

Изпълнителяи се приемат с Протокол за успешно проведени 72 часови проби под товар. 

- Гаранционен срок за изпълнение на конкретния договор, който се възлага по рамковото 

споразумение: 10 години пълна гаранция за гуменото покритие, арамидната вложка и при 

аргументирана рекламационна претенция относно отлепени снадки – доставка на 

необходимия брой вулканизационни материали. Гаранцията не покрива механично 

скъсване/износване от неправилна експлоатация. 

 

Критерий за оценка на предложенията в настоящата процедура е Икономически най-изгодна 

оферта определена въз основа на критерия “Оптимално съотношение качество/цена” [чл. 70 

ал.2 т.3 от ЗОП], което се оценява въз основа на цената и показателите:  

1) Предложена цена (Ц) – с коефициент на тежест – 60 %;  

2) Срок на доставка (Сд) – с коефициент на тежест – 40%. 

 

Поради това, комисията първо извърши договаряне и оценка на показателя срок на доставка. 

Първоначално предложеният от участника срок за доставка е: 260 (двеста и шестдесет) 

календарни дни. 

След проведеното договаряне се приемат следните срокове: 

Срок за доставка: 260 (двеста и шестдесет) календарни дни. 

 

След това комисията извърши оценка на техническото предложение на участника по 

договорените показатели.  

Тъй като участникът е само един, то съгласно методиката за оценка на офертите му се дават 

максимален брой точки: 

Срок за доставка - Сд = (Сд min /Сд i) x 40 = 40 

 

Комисията съобщи на участника оценяването по техническите показатели и пристъпи към 

договаряне и оценка на предлаганата цена за изпълнение и клаузите на договора. 

 

 



 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е: 6 098 300,00 

EUR (шест милиона деветдесет и осем хиляди и триста евро) без ДДС. 

 

След проведените преговори за определяне клаузите на договора и предложение от комисията 

за намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните договорености: 

 

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя. 

 

2. Приема се обща стойност за изпълнение: 6 098 300,00 EUR (шест милиона деветдесет и осем 

хиляди и триста евро) без ДДС, в т.ч.: 

Цена за доставка на лентата: 5 785 500,00 EUR (пет милиона седемстотин осемдесет и пет 

хиляди и петстотин евро) без ДДС. 

 

Цена на вулканизационни материали: 128 000,00 EUR (сто двадесет и осем хиляди евро) без 

ДДС. 

 

Цена за монтаж: 184 800,00 EUR (сто осемдесет и четири хиляди и осемстотин евро) без ДДС. 

 

Тъй като участникът е само един, то съгласно методиката за оценка на офертите по показателя 

предложена цена му се дават максимален брой точки Формирането на оценката по показателя 

„Предложена цена /Ц/” е както следва:  Ц = (Ц min / Ц i) x 60 = 60 

 

След това комисията извърши комплексна оценка на офертата на участника: 

Оценката (Оц) се изчислява по следната формула 

Оц = Ц+Сд = 60 + 40 = 100 

 

Има само един участник в процедурата, поради което не може да се приложи чл.72, ал.1 от 

Закона за обществените поръчки. 

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за 

участие за сключване на рамково споразумение, рег.№ 18156 с предмет „Доставка и монтаж 

на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2”, 

както следва: 

 

№ 

Наименование и 

седалище на 

участника 

Договорена 

цена 

EUR без 

ДДС 

Оценка по 

показателя 

Предложена 

цена /Ц/ 

Оценка по 

показателя 

Срок за 

доставка 

/Сд = 260 

дни/ 

Комплексна 

оценка 

Оц = Ц+Сд 

Класиране 

1 
Метсо Австрия 

ГмбХ, Австрия 
6 098 300,00 60 40 100 I място 

 

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

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и договорените цени за 

изпълнение на поръчката запазват в максимална степен интересите на дружеството. 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключено рамково споразумение с 

класирания на първо място участник Метсо Австрия ГмбХ, при условията на офертата му и 

документацията за участие. 

  



 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 2 бр. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. И Т  – .............(п)................. 

 

Членове: 

инж. З З  – .............(п)................. 

 

 

Д Л   – .............(п).................  

 

 

М С    – .............(п)................. 

 

 

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

 


