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

 

Утвърдил: .......(п)....... 

   инж. Ж. Динчев              Вх. номер 25652/18.07.2019г. 

Дата: 18.07.2019г. 
 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 413/ 19.03.2019  г. 

 

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

поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19005 и предмет 

„Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно 

оборудване” . 

 

На 19.03.2019 г. в 11:00 часа започна работа комисия назначена със заповед 

№413/19.03.2019 г. в следния състав: 

 

Председател:  

 инж. А. М.       – Зам. Ръководител “Конструктивно  

   технологичен одел” 

 

Членове: 

1. инж. Х. Л.        – МТО ПКПР “Турбинен цех” 

2. М. П.          Юрисконсулт, Правен отдел  

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

4. М. М.          Специалист търговия, Търговски отдел 

 

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. 

 

В обявения срок са постъпили 5 (пет ) заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

Обособени 

позиции 

1 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 8431 14.03.2019г. 14:06 1,2,3,4,5,6,7 

2 „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна  8444 15.03.2019г. 14:12 1,2,3,4,5 

3 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
8445 15.03.2019г. 14:12 1,2,3,4,5 

4 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 8446 15.03.2019г. 14:12 1 

5 „Промтехстрой“ ООД, гр. Бургас 8449 18.03.2019г. 10:15 1,3 

 

На закрито заседание комисията разгледа документите по реда на чл. 39, ал.2 от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира липси и непълноти в ЕЕДОП. 

 



 

ТО/ММ/ММ Стр. 2 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 от 01.04.2019 г., в 

който е отразено разглеждането на заявленията за участие, и с писмо изх. № 

12289/01.04.2019г. го изпрати до кандидатите в обществената поръчка. 

  

Комисията предлага кандидата „Промтехстрой“ ООД, гр. Бургас за отстраняване на 

основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, тъй като е подал заявление за участие, което не отговаря 

на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. В противоречие с 

изискванията на чл. 101, ал. 2 от ЗОП и чл. 47, ал. 3 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

кандидатът е представил заявление, което съдържа технически предложения по 1 и 3 

обособени позиции. 

 

В Протокол №2 от 07.05.2019г., комисията отрази подробно 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 19005 – 2 / 08.05.2019г. кандидатите, които са 

поканени да представят първоначални оферти, по обособени позиции како следва: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата Обособени позиции 

1 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 1,2,3,4,5,6,7 

2 „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна  1,2,3 

3 „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 1,2,3,4,5 

4 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 1 

 

В обявения срок са постъпили първоначални оферти от участниците по обособени 

позиции както следва: 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

Обособена 

позиция 

1 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 8566 23.05.2019г. 12:56 1 

2 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
8569 28.05.2019г. 14:01 1,2,3,4,5,6,7 

3 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, 

гр. София 
8570 28.05.2019г. 14:01 1, 2, 3, 4, 5 

4 
„Ванца партнерс“ ООД,  гр. 

Варна 
8577 30.05.2019г. 13:47 1,2,3 

В работата на комисията встъпи резервния член Красимир Кънев  – Инженер  Механик 

„Турбинен цех“  - на мястото на Христина Ламбова – МТО ПКПР „Турбинен цех“, която 

се намира в законоустановен отпуск. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните 

оферти: 

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.№19005. 



 

ТО/ММ/ММ Стр. 3 

 

 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

1 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 

2 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 

3 „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 

4 „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 

 

След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира, че 

техническото и ценовото предложения на участниците отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи, с изключение на: 

 

За участника „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София по 6-та обособена позиция 

 

Участникът „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София в техническото си предложение 

предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от зададените 

от Възложителя, а именно:  

- ширината на помпата гледана от страната на фланеца е 1031мм при изисквани 

1160мм;  

- разстоянието от центъра на помпата до края на вала от към електродвигателя е 

584мм при изисквани 639мм;  

- разстоянието от основата на помпата до центъра на вала е 500мм при изисквани 

480мм;  

- разстоянието между отворите за присъединяване към рама по дължината на 

помпата е 640±11мм при изисквани 600мм;  

- разстоянието от центъра на вала до края на смукателния фланец е 610мм при 

изисквани 639мм;  

- отворите на петите на помпата за присъединяване към рамата са Ø30мм при 

изисквани Ø33мм;  

- външният диаметър на смукателния фланец е Ø390мм при изисквани Ø405мм;  

- диаметъра на делителната на отворите на смукателния фланец е Ø350мм при 

изисквани Ø355мм;  

- диаметъра на отворите на смукателния и напорния фланци е Ø22мм при изисквани 

Ø27мм на смукателния и Ø23мм на напорния. 

 

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

участника „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София за отстраняване по 6-та обособена 

позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. 

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: 

По първа обособена позиция – „Доставка на резервни части за питателни помпи“ 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 88 496.77 88 496.77 

2. „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 142 300.00 142 300.00 

3. „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 200 400.00 145 000.00 

4. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 221 200.00 210 000.00 
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По втора обособена позиция – „Доставка на резервни части за многостъпални помпи“ 

 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 2 500.00 2 500.00 

2. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 4 000.00 2 950.00 

3. „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 3 425.86 3 425.86 

 

По трета обособена позиция – „Доставка на резервни части кондезни помпи“ 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 32 390.00 32 390.00 

2. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 64 900.00 37 600.00 

3. „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 39 794.47 39 794.47 

 

По четвърта обособена позиция – „Доставка на резервни части за циркулационни 

помпи” 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 215 000.00 120 000.00 

2. „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 181 010.00 181 010.00 

 

По пета обособена позиция – „Доставка на резервни части за газоохлаждащи помпи “ 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 9000.00 4000.00 

2. „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 5 100.00 5 100.00 

 

По шеста обособена позиция – „Доставка на газоохлаждащи помпи“ 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 28 360.00 27 000.00 

 

По седма обособена позиция – „Доставка на маслени помпи“ 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 23 980.00 23 520.00 

 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 

представи изисканите коригирани стойности на единичните цени от първа до седма 

обособени позиции с писмо вх.№ 20066/05.06.2019г. 
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В определения 3 (три) дневен срок, участникът „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна представи 

изисканите коригирани стойности на единичните цени по първа обособена позиция с 

писмо вх.№ 20067/05.06.2019г. 

 

На основание чл. 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо изх. № 

21220/14.06.2019г. комисията изиска от участника: „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 

да представи подробна писмена обосновка на предложената от него цена за изпълнение 

на обществената поръчка в частта й по първа обособена позиция. 

 

С писмо вх. № 21690 от дата 18.06.2019г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД постъпи 

обосновка на „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна. 

На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. № 

22570/25.06.2019г. се изиска от участника „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна да 

представи доказателства:  

- относно твърдението, че „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна е в добри 

делови и търговски взаимоотношения с производителя ООО „Сумская  насосная 

техника“;  

- относно наличието на комбинирана транспортна схема с други доставки от 

украински производители  

- относно твърдението, че това са нормални цени на украинските пазари.  

В определения  тридневен срок, с писмо вх. №  23131/28.06.2019г. 

участникът „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна е представил официално писмо от 

производителя ООО „Сумская  насосная техника“ относно добрите търговски 

взаимоотношения с него и цените на украинския пазар. В писмото украинският 

производител твърди, че познават „Ванца партнерс“ ООД – гр. Варна във връзка с 

това, че вече 20 години доставят резервни части за парни турбини от Украйна. 

След извършена справка в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ се 

установи, че участникът „Ванца партнерс“ ООД – гр. Варна е вписано в 

Търговския регистър на 24.07.2015г.т.е. съществува като юридическо лице от 

четири години. Поради този факт, посочената в писмото информация не може да 

се приеме за достоверна. Заявеното в писмото, че посочените цени са нормални 

цени за Украйна, също не може да се приеме, тъй като другите трима участници, 

които са декларирали, че ще доставят части от Украйна, а именно: „Сиана 

електрик“ ЕООД, „Емтекс инженеринг“ ЕООД и „Билдтрон“ ЕООД имат близки 

цени, които обаче съществено се отличават от цените на участника „Ванца 

партнерс“ ООД – гр. Варна и са значително по – високи от неговите. От горното 

следва извода, че посочените от „Ванца партнерс“ ООД – гр. Варна цени не могат 

да се считат за нормални за украинския пазар. Предвид гореизложените 

обстоятелства не се приема писмената обосновка на участника, тъй като 

доказателствата не са достатъчни за да обосноват предложената цена. 
 

Поради горното и на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията предлага участника 

„Ванца партнерс“ ООД – гр. Варна за отстраняване по 1-ва обособена позиция, тъй 

като офертата не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо изх. № 

21221/14.06.2019г. комисията изиска от участника: „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 
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София да представи подробна писмена обосновка на предложената от него цена за 

изпълнение на обществената поръчка в частта й по втора обособена позиция. 

С писмо вх. № 21378 от 17.06.2019г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД постъпи обосновка 

на „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София. 

На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, с писмо изх. № 

22571/25.06.2019г. комисията изиска от участника: „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София да представи доказателства относно твърдението, че „Емтекс инженеринг“ 

ЕООД – гр. София е официален представител на производителя ООО „Сумская  

насосная техника“ и че въз основа на това получава преференциални цени. В 

определения  тридневен срок от получаване на писмото, участника: „Емтекс 

инженеринг“ ЕООД, гр. София не е представил изисканите доказателства., 

потвърждаващи информацията от обосновката. Поради това, комисията не приема 

писмената обосновка на участника, тъй като не е представил доказателства, 

обосноваващи предложената цена. 

Поради горното и на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията предлага участника 

„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София за отстраняване по 2-ра обособена 

позиция, тъй като офертата не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП. 

   

 В работата на комисията встъпи резервния член С. М.  – Юрисконсулт, Правен отдел - 

на мястото на М. П. – Юрисконсулт, Правен отдел, която се намира в законоустановен 

отпуск. 

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 с рег.№ 19005 и предмет “Доставка на помпи, 

помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване” по обособени 

позиции, както следва: 

 

По първа обособена позиция – „Доставка на резервни части за питателни помпи“ 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 
Класиране 

1. 
„Емтекс инженеринг“ 

ЕООД, гр. София 
142 300.00 142 300.00 Първо място 

2. 
„Билдтрон“ ЕООД, гр. 

Варна 
200 400.00 145 000.00 Второ място 

3. 
„Сиана електрик“ ЕООД, 

гр. София 
221 200.00 210 000.00 Трето място 

 

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

договор за възлагане на предмета на първа обособена позиция с класирания на първо 

място участник. 

По втора обособена позиция – „Доставка на резервни части за многостъпални помпи“ 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
4000.00 2 950.00 Първо място 

2. 
„Ванца партнерс“ ООД,  гр. 

Варна 
3 425.86 3 425.86 Второ място 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде сключен 

договор за възлагане на предмета на втора обособена позиция с класирания на първо 

място участник. 

 

По трета обособена позиция – „Доставка на резервни части кондезни помпи“ 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., 

без ДДС 

Класиране 

1. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
32 390.00 32 390.00 Първо място 

2. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 64 900.00 37 600.00 Второ място 

3. „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 39 794.47 39 794.47 Трето място 

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

договор за възлагане на предмета на трета обособена позиция с класирания на първо 

място участник. 

 

По четвърта обособена позиция – „Доставка на резервни части за циркулационни 

помпи” 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
215 000.00 120 000.00 Първо място 

2. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
181 010.00 181 010.00 Второ място 

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

договор за възлагане на предмета на четвърта обособена позиция с класирания на 

първо място участник. 

 

По пета обособена позиция – „Доставка на резервни части за газоохлаждащи помпи“ 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
9000.00 4000.00 Първо място 

2. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
5 100.00 5 100.00 Второ място 

 

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

договор за възлагане на предмета на пета обособена позиция с класирания на първо 

място участник. 

По шеста обособена позиция 
Комисията предлага шеста обособена позиция да бъде прекратена на основание чл. 110, 

ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като единствената подадена оферта е неподходяща. 

Мотиви за прекратяването: Участникът „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София в 

техническото си предложение предлага помпа различаваща се по габаритни и 

присъединителни размери от зададените от Възложителя, а именно:  
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- ширината на помпата гледана от страната на фланеца е 1031мм при изисквани 

1160мм;  

- разстоянието от центъра на помпата до края на вала от към електродвигателя е 

584мм при изисквани 639мм;  

- разстоянието от основата на помпата до центъра на вала е 500мм при изисквани 

480мм;  

- разстоянието между отворите за присъединяване към рама по дължината на 

помпата е 640±11мм при изисквани 600мм;  

- разстоянието от центъра на вала до края на смукателния фланец е 610мм при 

изисквани 639мм;  

- отворите на петите на помпата за присъединяване към рамата са Ø30мм при 

изисквани Ø33мм;  

- външният диаметър на смукателния фланец е Ø390мм при изисквани Ø405мм;  

- диаметъра на делителната на отворите на смукателния фланец е Ø350мм при 

изисквани Ø355мм;  

- диаметъра на отворите на смукателния и напорния фланци е Ø22мм при изисквани 

Ø27мм на смукателния и Ø23мм на напорния. 

По седма обособена позиция – „Доставка на маслени помпи“ 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 23 980.00 23 520.00 
Първо 

място 

 

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

договор за възлагане на предмета на седма обособена позиция с класирания на първо 

място участник. 

Мотиви за допускане на участниците: Офертите на участниците отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложената цена за изпълнение 

на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

Приложение: 

Протоколи от заседанието на комисията – 4 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. A. М.     – ...............(П).............. 

Членове: 

инж. К. К.           – ...............(П).............. 

С. М.         – ...............(П).............. 

С. Н.         – ...............(П).............. 

М. М.         – ...............(П).............. 
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