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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД,  

с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

______________________________________________________________ 

 
Утвърждавам:             Вх.номер: 11051/22.03.2019г. 

Изп. директор: ......(п)......... 

    инж.Ж.Динчев 

Дата: 22.03.2019г. 

 

 

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 с рег. № 18142 и предмет 

„Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси 

ПП/ за прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя“ 

 

 

На 11.12.2018г. в 11:00ч. започна работа комисия, назначена със заповед 

№2201/11.12.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2”ЕАД, в следния състав: 

 
Председател:  

Д.Р.    - Началник, Котелен цех 

Членове: 

1. Д.Л.   - Юрисконсулт, Правен отдел  

2. Т.Т.   - Специалист търговия, Търговски отдел 

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

4. П.П.   - Технолог, Котелен цех 

 

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 3 заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  
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1. ЛДМ България ООД, гр.София 8169 06.12.2018 13:58 

2. 
Индустриал партс ООД, 

гр.Казанлък 
8175 07.12.2018 13:05 

3. Интер съплай ЕООД, гр.София 8188 10.12.2018 14:18 

 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители  на 

кандидатите. 

 

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 11.02.2019г. за съответствие с изискванията към личното 

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

за резултатите от извършен предварителен подбор. 

 

Кандидат, който не отговаря на обявените от възложителя изисквания за 

подбор: няма. 

 

Възложителят обяви с решение № 18142-2/13.02.2019г. кандидатите, които са 

поканени да представят първоначални оферти, както следва: 

 

№ Наименование и седалище 

1. ЛДМ България ООД, гр.София 

2. Индустриал партс ООД, гр.Казанлък 

3. Интер съплай ЕООД, гр.София 

 

В обявения срок са постъпили 2 първоначални оферти след изпратена 

покана до участниците - изх. № 7783/27.02.2019г. , както следва: 

 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

първ. 

оферта 

Дата на 

получаване 

първ. 

оферта 

Час на 

получаване 

първ. 

оферта 

1 ЛДМ България ООД, гр.София 8402 08.03.2019 10:56 

2 
Индустриал партс ООД, 

гр.Казанлък 
8407 11.03.2019 11:36 

 

Участник, който е поканен, но не е подал първоначална оферта: “Интер 

съплай“ ЕООД, гр.София. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти: 

 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

11.03.2019г. присъства: 
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- И.И. – управител на ЛДМ България ООД, гр.София.  

 

На 11.03.2019г. 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 

ЛДМ България ООД, гр.София 1 

Индустриал партс ООД, гр.Казанлък 2 

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори с участниците от 

11.03.2019г. – 2 броя. 

 

Разглеждане на документите от първоначалната оферта:  

 

1. На 11.03.2019 г.  в 13:40ч. беше отворена първоначалната оферта, подадена 

от участника „ЛДМ България“ ООД, гр.София.  

 

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. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото и 

ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на 

обществената поръчка е: 258 200,00 (двеста петдесет и осем хиляди и двеста) 

лева, без ДДС. 

След проведени преговори с участника, се постигнаха следните 

договорености: 

1. Приема се проектодоговора. 

2. Приема се предложената от участника цена за изпълнение - 258 200,00 

(двеста петдесет и осем хиляди и двеста лева) лв., без ДДС. 

 

2. На 11.03.2019 г.  в 13:50ч. беше отворена първоначалната оферта, подадена 

от участника „Индустриал партс“ООД, гр.Казанлък.  

След разглеждане на техническото предложение на участника комисията 

констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя. 
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Мотиви: 

Изискванията на т.2 „Специални изисквания към предпазния клапан“ на 

Техническото задание към документацията за участие в обществената 

поръчка са всеки предпазен клапан да се управлява от отделен управляващ 

блок.  

Предлаганите от „Индустриал партс“ООД, гр.Казанлък  предпазни устройства 

не отговарят на изискванията на т.2 от Техническото задание, тъй като 

участникът е представил оферта за два броя баланси за прегрята пара в 

комплект с един управляващ блок за двата. 

 

Поради горното и на основание чл.107, т.2 от ЗОП комисията предлага на 

възложителя да отстрани от процедурата участника „Индустриал 

партс“ООД, гр.Казанлък, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участника „ЛДМ 

България“ООД, гр.София, чиято оферта за участие отговаря на изискванията 

на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

договаряне с предварителна покана за участие, с рег.№ 18142 и предмет 

„Доставка и контрол при монтажа на предпазна арматура /баланси ПП/ за 

прегрята пара на първичния тракт на КА-3 и КА-4 – 4 броя“: 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 ЛДМ България ООД, гр.София 258 200 258 200 1 място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник ЛДМ България ООД, гр.София при условията на 

офертата му и документацията за участие. 

 

Мотиви за допускане на участника: Офертата на участника отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложената цена за 

изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на 

дружеството. Своевременното изпълнение на дейностите, предмет на 

договора е от значение за осигуряване на нормалния експлоатационен процес 

в дружеството. 
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Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 2 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

Д.Р.    - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. Д.Л.   - ……………(п)…………….. 

 

2. Т.Т.   - …………(п)……………….. 

 

3. С.Н.   - …………(п)……………….. 

 

4. П.П.   - …………(п)……………….. 
 


