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До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД 
 

от комисия назначена със заповед № 2199 /11.12.2018  г. 
 

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне на условията на 

договорите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне 

с предварителна покана за участие с рег. № 18140 и предмет: „Доставка на 

дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на 

абсорбер” по две обособени позиции. 

Със Заповед за назначаване на комисията № 2199 /11.12.2018  г. са назначени 

председател и редовни членове, както следва: 

Председател:  

А. М.   - Зам. Р-л КТО 
 

Членове: 

1. Д. С.   - Технолог, СОИ бл. 1-4 

2. Д. Л.    - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.  - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я.  - Специалист търговия, ТО 

 

 Комисията изготви протоколи от заседанията си както следва: 

1. Протокол №1 от 20.12.2018 г.  

 Кандидатите, подали заявления по процедурата са както следва: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на кандидатите 

 

Входящ 

номер на 

заявлениет

о 

Дата на 

подаване  

на 

заявлениет

о 

Час на 

подаван

е    

Обос. 

позици

я 

1 
 „Енергоремонт – Кресна“ 

АД, гр. Кресна 
 

8176 07.12.18 13.35 
1 

2 
„Слъри стрийм технолоджис“ 

ЕООД, гр. София 
8179 10.12.18 11.53 

1 

3 
„Офис за минна индустрия и 

металургия“ ЕООД, гр. София 
8180 10.12.18 11.53 

2 

4 
„Т енд С инженеринг“ ООД, 

гр. Пловдив 
8182 10.12.18 11.53 

2 

5 
„Сезар трейд“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
8185 10.12.18 13.15 

2 
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На 11.12.2018г. в 10:00ч. комисията отвори заявленията на кандидатите и 

оповести документите, които те съдържат. На заседанието присъства Марио 

Николов Иванов – упълномощен представител на кандидатa „Офис за минна 

индустрия и металургия“ ЕООД . 
 

Комисията констатира, че за кандидатите „Слъри стрийм технолоджис“ 

ЕООД, гр. София, „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София 

и „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора – опаковките съдържат документите 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП, електронен носител на информация и опис на 

представените документи. 

За кандидата „Енергоремонт – Кресна“ АД, гр. Кресна – опаковката 

съдържа опис на представените документи, заявление, електронен носител на 

информация, техническо предложение и отделно запечатан плик с надпис 

„Ценово предложение“. Гореописаното представлява нарушение на чл. 47, 

ал.4 от ППЗОП и условията на процедурата. 

За кандидата „Т енд С инженеринг“ ООД, гр. Пловдив – опаковката 

съдържа опис на представените документи, заявление, електронен носител на 

информация, техническо предложение и отделно запечатан плик с надпис 

„Ценово предложение“. Гореописаното представлява нарушение на чл. 47, 

ал.4 от ППЗОП и условията на процедурата. 

Във връзка с горното и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП във връзка с чл. 34 

ППЗОП комисията предложи за отстраняване кандидатите „Енергоремонт – 

Кресна“ АД, гр. Кресна  и „Т енд С инженеринг“ ООД, гр. Пловдив от 

процедурата, тъй като не са изпълнили условията, посочени в обявлението и 

документацията за участие за конкретния вид процедура. 
 

 След това комисията продължи работата си като разгледа документите по 

чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че кандидатите 

отговарят на изискванията, тъй като заявленията им са представени в 

съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените от 

Възложителя условия. Комисията предложи до кандидатите да се изпрати 

покана за представяне на първоначална оферта. 
 

Извършен е подбор с Решение № 18140-2/28.12.2018 г. на Възложителя. 

След изпратена покана, първоначални оферти са подадени от участниците: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на 

офертата 

Час на 

получаване  

на 

офертата 

Обосо 

бена 
позиция 

1. 
„Слъри стрийм технолоджис“ 

ЕООД, гр. София 
8276 

16.01.2019г

. 
14.34   

 

     1 

2. 
„Офис за минна индустрия и 

металургия“ ЕООД, гр. София 
8277 

17.01.2019г

. 
11.40        2 

3. 
„Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8279 

17.01.2019г

. 
13.05     2 
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I. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти: 

На 18.01.2019 г. в 10:00ч. на публичното заседание на комисията, 

назначена със заповед № 2199 /11.12.2018  г., присъстваха представители на 

всички участници. 

В работата на комисията встъпи резервният член  М. П. – Юрисконсулт, 

на мястото на Д. Л., която на 18.01.2019г. е в установен годишен отпуск. 

 

Съгл. Чл. 67, чл.1 от ППЗОП бе изтеглен жребий, в резултат от който бе 

определен следният ред на провеждане на преговори: 

1. „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД, гр. София 

2. „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София 

3. „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като по реда на 

проведения жребий покани представителя на участника „Слъри стрийм 

технолоджис“ ЕООД, гр. София – А. Р. да присъства при отваряне на 

първоначалната му оферта и да проведе преговори. 

На 18.01.2019 г.  в 10.05 ч. беше отворена първоначалната оферта, 

подадена от участника „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД, гр. София. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото 

и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. След провеждане 

на преговори с участника се постигнаха следните договорености: 

 1. По проекта на договор, т. 2.3 Начин на плащане, се постигнаха следните 

споразумения:  

- 20% от сумата по договора се плаща до 15 дни след датата на доставка.  

- 80% от сумата се плаща до 60 дни след датата на извършена доставка. 

  2. Участникът приема в случай на корекция на цената да представи на 

комисията коригирани единични цени в три дневен срок от датата на 

договарянето.  

     3. Цена за изпълнение на поръчката: 
 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

1. „Слъри стрийм технолоджис“ 

ЕООД, гр. София 
64 950.00 64 002.00 

 

След това Комисията покани представителя на участника „Офис за минна 

индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София – М. И. да присъства при отваряне 

на първоначалната му оферта и да проведе преговори. 

На 18.01.2019 г. в 10.10 ч. беше отворена първоначалната оферта, подадена 

от участника „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото 

и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 
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възложителя. Представени са всички изискуеми документи. След провеждане 

на преговори с участника се постигнаха следните договорености: 

 1. По проекта на договор, т. 2.3 Начин на плащане, се постигнаха следните 

споразумения:  

- 20% от сумата по договора се плаща до 15 дни след датата на доставка.  

- 80% от сумата се плаща до 60 дни след датата на извършена доставка. 

  2. Участникът приема в случай на корекция на цената да представи на 

комисията коригирани единични цени в три дневен срок от датата на 

договарянето.  

     3. Цена за изпълнение на поръчката: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

1. „Офис за минна индустрия и 

металургия“ ЕООД, гр. София 
60 000.00 58 500.00 

 

 

След това Комисията покани представителя на участника „Сезар трейд“ 

ЕООД, гр. Стара Загора – Д. Т. да присъства при отваряне на първоначалната 

му оферта и да проведе преговори. 

На 18.01.2019 г. в 10.15 ч. беше отворена първоначалната оферта, подадена 

от участника „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото 

и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. След провеждане 

на преговори с участника се постигнаха следните договорености: 

 1. Участникът приема в случай на корекция на цената да представи на 

комисията коригирани единични цени в три дневен срок от датата на 

договарянето.  

    2. Цена за изпълнение на поръчката: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

1. „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
105 600.00 103 000.00 

 

За проведените преговори Комисията подписа протоколи с всеки от 

участниците, в които са отразени постигнатите с участниците договорености. 

 

II. Класиране: 

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 рег. № 18140 и предмет: 

„Доставка на дифузори за рециркулационни съоръжения и спирали за дюзи на 

абсорбер”, както следва: 
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По I-ва обособена позиция: „Доставка на дифузори за рециркулационни 

съоръжения“: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране  

1. „Слъри стрийм 

технолоджис“ ЕООД, 

гр. София 

64 950.00 64 002.00 I-во място 

 

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

бъде сключен договор по първа обособена позиция с класирания на първо 

място участник  - „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД, гр. София. 

 

По II-ра обособена позиция: „Доставка на спирали за дюзи на абсорбер“: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране  

1. „Офис за минна 

индустрия и 

металургия“ ЕООД, гр. 

София 

60 000.00 58 500.00 I-во място 

2. „Сезар трейд“ ЕООД, 

гр. Стара Загора 
105 600.00 103 000.00 II-ро място 

 

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

бъде сключен договор по втора обособена позиция с класирания на първо 

място участник  - „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София. 

 

Приложение: 

Протокол от работата на комисията – 1 бр. 

Протоколи от преговорите с участниците – 3 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

А. М.           - ……(п)………… 

Членове: 

1. Д. С.                - ……(п)………… 

2. Д. Л.          - ……(п)………… 

3. М. С.          - ……(п)………… 

4. Л. Я.          - ……(п)………… 


