
 
 

Утвърждавам ………(п)……… 

03.09.2018 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.82, ал.4 и във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП за резултатите от работата на 

комисията във вътрешен конкурентен избор с рег. №17103-1 и предмет „Разширение чрез 

инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с 

изграждане на нови Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) за секции 0,4 

[kV] на електрофилтрите на котли от 1 до 10, Автоматични пожарогасителни инсталации 

(АПГИ) на клетките на маслените трансформатори 6/0,4 кV на електрофилтрите на котли от 

1 до 10 и връзката им с ЦСМ в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

 

 

На основание чл.82, ал.4 от ЗОП комисия, назначена със заповед № 1243 / 31.07.2018 г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

 

Председател:  

инж. Н Б  – Р-л „Ел. лаборатория“, „ЕЦ” 

Членове: 

1. инж. Д Д  - Инж.-енергетик, цех „ЕЦ” 

2. Д Л   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

3. М С   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

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

 

отвори, разгледа и класира офертите на участниците във вътрешен конкурентен избор за 

определяне на изпълнител на конкретен договор по сключено рамково споразумение № 

15787 от 11.05.2018 година. 

 

Участници, поканени и подали оферта са: 

 

№ Наименование на участника и седалище 
Вх. № на 

оферта 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

1. „Импулс С. С.“ ЕООД, гр. София 7914 23.07.2018 13:08 

2. „БММ“ АД, гр. София 7917 24.07.2018 11:06 

 

Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 

1. Разглеждане на документите от офертите: 

На 31.07.2018 г. в 14:30 ч. бяха отворени офертите, подадени от участниците. 

Съгласно чл.54, ал. 3 от ППЗОП отварянето се извърши по реда на постъпването на 

офертите.  

Кратко описание на предложенията на участниците: 

Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя заложени в поканата на поръчката, а именно: 

- Срок за изпълнение: до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на сключване на договора 

разделен на фази, както следва: 



• Първа фаза: Проектиране - предпроектно проучване и изработване на работни 

проекти за две пожароизвестителни инсталации и десет пожарогасителни инсталации; 

Срок: до 5-ия (петия) месец след подписване на договора. 

• Втора фаза: Доставяне на необходимите техническо оборудване, материали и 

софтуер за две пожароизвестителни инсталации и десет пожарогасителни инсталации; 

Срок: до 10-ия (десетия) месец след подписване на договора. 

• Трета фаза: Изграждане на две пожароизвестителни инсталации и на десет 

пожарогасителни инсталации и свързването им с системата за мониторинг; 

Срок: до 18-ия (осемнадесетия) месец след подписване на договора.. 

- Изисквания за качество на конкретния договор, който се възлага по рамковото 

споразумение: ще се съобразят със зададените Техническите изисквания и поемат изцяло 

отговорността за изпълнението им. 

- Условия на плащане: до 60 (шестдесет) дни след представяне на приемателните документи 

и оригинална фактура, както следва: 

• Първа фаза - Проектиране: 10% - от общата стойност на договора, след 

приемане на проекта от Технически съвет на Възложителя /протокол от Технически съвет/; 

• Втора фаза - Доставяне на необходимите техническо оборудване, материали и 

софтуер: 70% - от общата стойност на договора след доставка на необходимото техническо 

оборудване, материали и софтуер /приемо-предавателен протокол/; 

• Трета фаза - Изграждане на инсталациите и системата: 20% - от общата 

стойност на договора след монтаж, успешно проведени изпитания и въвеждане в редовна 

експлоатация /протокол за успешно преминали 72 часови проби/. Допуска се плащанията да 

се извършват на части, за всяка отделна инсталаця, след въвеждането й в експлоатация. 

 

Предложените от участниците цени са: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Импулс С. С.“ ЕООД, гр. София 3 490 000,00 

2 „БММ“ АД, гр. София 3 660 000,00 

 

Комисията разгледа офертите и установи, че предложенията на участниците са изготвени 

съгласно поканата за участие. Приложени са всички изискуеми документи. Няма цени 

надвишаващи предложените от участниците по рамковото споразумение. 

 

 

2. Класиране на участниците: 

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

участие във вътрешен конкурентен избор с рег. №17103-1 и предмет „Разширение чрез 

инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с 

изграждане на нови Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ) за секции 0,4 

[kV] на електрофилтрите на котли от 1 до 10, Автоматични пожарогасителни инсталации 

(АПГИ) на клетките на маслените трансформатори 6/0,4 кV на електрофилтрите на котли от 

1 до 10 и връзката им с ЦСМ в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1. „Импулс С. С.“ ЕООД, гр. София 3 490 000,00 I място 

2 „БММ“ АД, гр. София 3 660 000,00 II място 

 

Мотиви за допускане на участниците: Предложенията на участниците отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложените цени за изпълнение на 

поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

 

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

място участник „Импулс С. С.“ ЕООД, гр. София. 

  



 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 1 бр. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. Н Б   – ................(п).............. 

 

Членове: 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 


