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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 17146-3/ 20.06.2018 г. 

 
за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
процедура на договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 17146 и предмет 

„Доставка на резервни части за СОИ 5-8” 
 

Днес 20.06.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев - 
Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:  

1.С решение №17146-1/31.01.2018 г. e одобрено откриването на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с рег.№ 17146 и предмет „Доставка на резервни части за СОИ 5-8” по 
следните обособени позиции: 

- Първа обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи „WERNERT” 
- Втора обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи „KSB” 
- Трета обособена позиция – Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни части за 

бъркалки „EKATO” 
- Четвърта обособена позиция – Доставка на главно задвижване тип „ERmaster 

R3HC58” 800 kW и съединител за помощно задвижване производство на „CMD” Франция 
или еквивалентно 

- Пета обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване 
- Шеста обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване „SEW Eurodrive” или 

еквивалентно 
- Седма обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване „SKG Nord” или 

еквивалентно 
- Осма обособена позиция – Доставка на консумативи за съоръжения, производство на 

„BOGE” 
 
2.Прогнозна стойност на поръчката – 1 051 000.00 лв. без ДДС по обособени позиции, 

както следва: 
- Първа обособена позиция – 102 000.00 лв. без ДДС 
- Втора обособена позиция – 102 000.00 лв. без ДДС 
- Трета обособена позиция – 199 000.00 лв. без ДДС 
- Четвърта обособена позиция – 354 000.00 лв. без ДДС 
- Пета обособена позиция – 226 000.00 лв. без ДДС 
- Шеста обособена позиция – 47 000.00 лв. без ДДС 
- Седма обособена позиция – 9 000.00 лв. без ДДС 
- Осма обособена позиция – 12 000.00 лв. без ДДС 
 
3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на 

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0018. 
 
4.Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1344.html 
 
5.Докладът от комисията, назначена със Заповед №377/07.03.2018 г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 19.06.2018 г. 
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6.По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 
интереси.   

 
На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие, рег.№ 17146 и предмет „Доставка на резервни части за СОИ 5-8”, взе следните  

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
1.По първа обособена позиция с предмет Доставка на резервни части за помпи 

„WERNERT”: 
1.1.Класира участниците по първа обособена позиция както следва: 
 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв.,без ДДС 

Крайна 
договорена цена 
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД   
гр. Стара Загора 

101 910.00 101 910.00 Първо място 

 
1.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по първа обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
2.По втора обособена позиция с предмет Доставка на резервни части за помпи „KSB”: 
2.1.Класира участниците по втора обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв.,без ДДС 

Крайна договорена 
цена  

в лв., без ДДС 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД  гр. 
Стара Загора 

101 940.00 101 940.00 Първо място 

 
2.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по втора обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
3.По трета обособена позиция с предмет Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни 

части за бъркалки „EKATO”: 
3.1.Класира участниците по трета обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена 

 в лв.,без ДДС 

Крайна договорена 
цена  

в лв., без ДДС 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД  гр. 
Стара Загора 

194 015.00 160 905.00 Първо място 

2 
„Сезар трейд” ЕООД  гр. 
Стара Загора 

197 910.00 195 000.00 Второ място 

 
3.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по трета обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
4.По четвърта обособена позиция с предмет Доставка на главно задвижване тип 

„ERmaster R3HC58” 800 kW и съединител за помощно задвижване производство на „CMD” 
Франция или еквивалентно: 

 
4.1.Класира участниците по четвърта  обособена позиция, както следва: 
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№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв., без ДДС 

Крайна  
договорена цена  
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 300 000.00 287 400.00 Първо място 

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

321 580.00 321 580.00 Второ място 

3 
„Риск инженеринг” АД гр. 
София 

349 860.00 337 620.00 Трето място 

4 
„Инженеринг Доберсек” ГмбХ 
ФР Германия,Мьонхенгладбах 

354 000.00 354 000.00 Четвърто място 

 
4.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по четвърта обособена позиция „Елка” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
5.По пета обособена позиция с предмет Доставка на задвижващо оборудване: 
5.1.Класира участниците по пета обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв., без ДДС 

Крайна  
договорена цена 
 в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД   
гр. Стара Загора 

208 915.00 174 925.00 Първо място 

2 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 191 370.00 184 370.00 Второ място 

3 
„Риск инженеринг” АД гр. 
София 

218 778.00 203 130.00 Трето място 

 
5.2.Отстранява „Ванца партнерс” ООД гр. Варна по пета обособена позиция на 

основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, поради това, че офертата му не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, тъй като участникът е представил непълно 
техническо предложение по тази позиция. 

Мотив: В приложение № 6 от техническото си предложение по пета обособена позиция 
„Доставка на задвижващо оборудване” участникът  е декларирал на руски език техническите 
параметри на предлаганите от него редуктори, като липсва информация за част от 
изискуемите параметри и присъединителни размери, а именно – не е посочена дължината на 
изходящия вал „L7” за всеки един тип редуктор. 

 
5.3.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по пета обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
6.По шеста обособена позиция с предмет Доставка на задвижващо оборудване „SEW 

Eurodrive” или еквивалентно: 
6.1.Класира участниците по шеста  обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв., без ДДС 

Крайна 
договорена цена  
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД   
гр. Стара Загора 

46 935.00 37 316.00 Първо място 

2 
„Риск инженеринг” АД гр. 
София 

46 820.00 43 665.00 Второ място 

 
6.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по шеста обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
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7.По седма обособена позиция с предмет Доставка на задвижващо оборудване „SKG 
Nord” или еквивалентно: 

7.1.Класира участниците по седма  обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв., без ДДС 

Крайна 
договорена цена  
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара 
Загора 

8 990.00 7 980.00 Първо място 

2 
„Риск инженеринг” АД гр. 
София 

8 960.00 8 596.00 Второ място 

 
7.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по седма обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
8.По осма обособена позиция с предмет Доставка на консумативи за съоръжения, 

производство на „BOGE”: 
8.1.Класира участниците по осма  обособена позиция, както следва: 

№ Участник 
Първоначално 
предложена цена  
в лв., без ДДС 

Крайна 
договорена цена  
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД   
гр. Стара Загора 

11 996.00 7 407.00 Първо място 

2 „Ванца партнерс” ООД гр. Варна 9 204.00 9 204.00 Второ място 

3 
„Енерготехника” ЕООД   
гр. София 

10 845.65 10 000.00 Трето място 

 
8.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по осма обособена позиция „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора. 
 
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички участници в 

процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 
   
Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за защита 

на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
 
 
 

Изпълнителен директор: .............(п)................ 
  инж. Ж. Динчев 

 
 
Директор ДМОП: ................................. 

   Д. Неделчева 
 
 
Юрисконсулт: ....................................... 
    (.............................) 
 
Изготвил, 
Ръководител ТО: ................................ 
 


