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Изп. директор: .............(п)..............              Вх.№ 21821 /19.06.2018г. 
     /инж. Ж. Динчев/ 
 
Дата: 19.06.2018г. 
 
 

ДОКЛАД 
 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с рег. № 17146 и предмет: „Доставка на резервни части за 
СОИ 5-8” 
 
На 07.03.2018г. в 13:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед 
№377/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 
Председател:  
А.М.     – Зам. ръководител Конструктивно технологичен отдел 
Членове: 
1. С.П.    – Инженер - технолог, цех Сероочистващи инсталации бл. 5-8 
2. Д.Л.    − Юрисконсулт, Правен отдел  
3. М.С.    – Експерт контрол на документи, ДАДФК 
4. К.Т.    − Специалист търговия, Търговски отдел 
 
В хода на работата на комисията няма  промени в състава и. 
 
Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, оценяване на 
представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по процедурата, 
извършване на подбор на кандидатите, провеждане на преговори, класиране на участниците и 
предложение за сключване на договор. 
В обявения срок са постъпили 9 (девет) заявления: 

№ 
Наименование и седалище на 

кандидата 

Входящ 
номер на 

заявлението 

Дата на 
получаване 

на 
заявлението 

Час на 
получаване 

на 
заявлението 

Обособена 
позиция 

1 
„Енерготехника” ЕООД  
гр. София 

7510 21.02.18 13.55 8 

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

7533 02.03.18 13.35 4 

3 
„Сезар трейд” ЕООД  
гр. Стара Загора 

7534 02.03.18 13.43 3 

4 
„Ванца партнерс” ООД  
гр. Варна 

7536 06.03.18 11.06 5, 8 

5 
„Риск инженеринг” АД 
гр. София 

7540 06.03.18 13.51 4, 5, 6, 7 

6 
„Брайт инженеринг” ООД 
гр. София 

7541 06.03.18 13.51 3, 8 

7 
„Инженеринг Доберсек” 
ГмбХ ФР Германия, 

7542 06.03.18 13.51 4, 5 
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Мьонхенгладбах 

8 
„Елка” ЕООД  
гр. Стара Загора 

7546 06.03.18 15.19 4, 5, 6 

9 
„Седона – ОП” ЕООД  
гр. Стара Загора 

7547 06.03.18 15.54 
1, 2, 3, 5,  

6, 7, 8 
 
На публичното заседание на комисията на 07.03.2018 г. 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 19.04.2018 г., 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, в който е отразено: 
Кандидатите „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София и „Инженеринг Доберсек” ГмбХ ФР 
Германия, Мьонхенгладбах не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Комисията е дала срок от 5 дни за представяне на нов 
ЕЕДОП и/или други документи. 
Протокол №2 от 29.01.2018г., отразяващ резултатите от извършен предварителен подбор по 
обществената поръчка и констатиращ представянето на нови ЕЕДОП и доп. документи, 
съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията е предлoжила кандидатът „Брайт инженеринг” 
ООД гр. София да бъде отстранен по трета и осма обособена позиция, тъй като не отговаря на 
поставените критерии за подбор.  
 
Възложителят обяви с решение 17146-2/ 03.05.2018г. поканените кандидати за представяне на 
първоначална оферта, както следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата Обособена позиция 

1 „Енерготехника” ЕООД  гр. София 8 

2 „Офис за минна индустрия и металургия” ЕООД гр. София 4 

3 „Сезар трейд” ЕООД  гр. Стара Загора 3 

4 „Ванца партнерс” ООД гр. Варна 5, 8 

5 „Риск инженеринг” АД гр. София 4, 5, 6, 7 

6 „Инженеринг Доберсек” ГмбХ ФР Германия, Мьонхенгладбах 4, 5 

7 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 4, 5, 6 

8 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

 
В обявения срок са постъпили 8 (осем) първоначални оферти след изпратена покана до 
участниците - Изх. № 18009/23.05.2018г., както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване  
на офертата 

Час на 
получаване  
на офертата 

Обособена 
позиция 

1 
„Офис за минна индустрия и 
металургия” ЕООД гр. София 

7770 31.05.2018 12.58 4 

2 
„Ванца партнерс” ООД  
гр. Варна 

7779 31.05.2018 14.25 5, 8 
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3 
„Сезар трейд” ЕООД   
гр. Стара Загора 

7784 01.06.2018 13.50 3 

4 
„Енерготехника” ЕООД   
гр. София 

7785 01.06.2018 13.50 8 

5 
„Инженеринг Доберсек” ГмбХ 
ФР Германия, Мьонхенгладбах 

7786 01.06.2018 13.50 4 

6 
„Елка” ЕООД  
гр. Стара Загора 

7791 04.06.2018 10.34 4, 5 

7 
„Седона – ОП” ЕООД   
гр. Стара Загора 

7792 04.06.2018 11.06 
1, 2, 3, 5,  

6, 7, 8 

8 
„Риск инженеринг” АД  
гр. София 

7793 04.06.2018 11.06 4, 5, 6, 7 

 
Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалната оферта: 
На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 04.06.2018г. 
присъстваха: 
- г-н Д.Т. – Управител на „Сезар трейд” ЕООД  гр. Стара Загора; 
- г-н Е.Б. – Упълномощен представител на  „Енерготехника” ЕООД  гр. София; 
- г-н Х.В. – Управител на „Елка” ЕООД гр. Стара Загора; 
- г-н К.Р. и г-н Н.Б. – упълномощени представители на „Риск инженеринг” АД гр. София; 
- г-н В.П. – Управител на „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора; 

След проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда на отваряне на 
първоначалните оферти, Комисията отвори представените от участниците първоначални 
оферти в следният ред: 

 

№ Наименование на Участника и седалище 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 
2 „Сезар трейд” ЕООД  гр. Стара Загора 
3 „Риск инженеринг” АД гр. София 
4 „Офис за минна индустрия и металургия” ЕООД гр. София 
5 „Инженеринг Доберсек” ГмбХ ФР Германия, Мьонхенгладбах 
6 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 
7 „Енерготехника” ЕООД гр. София 
8 „Ванца партнерс” ООД гр. Варна 

 
Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 04.06.2018 г. – 8 броя. 
 
След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира: 
Техническите и ценовите предложения на участниците „Офис за минна индустрия и 
металургия” ЕООД гр. София, „Сезар трейд” ЕООД  гр. Стара Загора, „Енерготехника” ЕООД  
гр. София, „Инженеринг Доберсек” ГмбХ ФР Германия, Мьонхенгладбах, „Елка” ЕООД гр. 
Стара Загора, „Седона – ОП” ЕООД гр. Стара Загора и „Риск инженеринг” АД гр. София 
отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 
 
Относно първоначалната оферта на „Ванца партнерс” ООД гр. Варна по пета обособена 
позиция „Доставка на задвижващо оборудване”:  
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. 
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На основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП комисията предлага на Възложителя да 
отстрани от участие в процедурата участникът „Ванца партнерс” ООД гр. Варна  по пета 
обособена позиция, поради това, че офертата му не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката, тъй като участникът е представил непълно техническо 
предложение по тази позиция. 
Поради гореизложеното комисията няма да разглежда предлаганата от „Ванца партнерс” ООД 
гр. Варна ценова оферта по пета обособена позиция „Доставка на задвижващо оборудване”. 
Техническото и ценовото предложение на „Ванца партнерс” ООД гр. Варна по осма обособена 
позиция отговаря на изискванията на Възложителя. 
 
Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протокол от 
заседание на комисията, представляващ неразделна част от настоящия доклад, видно от който 
първоначално предложените и договорените с участниците, които отговарят на условията цени 
по обособени позиции, са както следва: 
 
- Първа обособена позиция – - Първа обособена позиция – Доставка на резервни части за 
помпи „WERNERT” 

№ Наименование на Участника и седалище 
Първоначално 

предложена цена в 
лв.,без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 101 910.00 101 910.00 
 
- Втора обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи „KSB” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в лв., 

без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 101 940.00 101 940.00 

 
- Трета обособена позиция – Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни части за бъркалки 
„EKATO” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., 
без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 194 015.00 160 905.00 

2 „Сезар трейд” ЕООД  гр. Стара Загора 197 910.00 195 000.00 

 
- Четвърта обособена позиция – Доставка на главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 
kW и съединител за помощно задвижване производство на „CMD” Франция или еквивалентно 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Риск инженеринг” АД гр. София 349 860.00 337 620.00 

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

321 580.00 321 580.00 

3 
„Инженеринг Доберсек” ГмбХ ФР 
Германия, Мьонхенгладбах 

354 000.00 354 000.00 

4 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 300 000.00 287 400.00 
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- Пета обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 208 915.00 174 925.00 

2 „Риск инженеринг” АД гр. София 218 778.00 203 130.00 

3 „Елка” ЕООД гр. Стара Загора 191 370.00 184 370.00 

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

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 46 935.00 37 316.00 

2 „Риск инженеринг” АД гр. София 46 820.00 43 665.00 

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

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 8 990.00 7 980.00 

2 „Риск инженеринг” АД гр. София 8 960.00 8 596.00 

 
- Осма обособена позиция – Доставка на консумативи за съоръжения, производство на „BOGE” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Първоначално 
предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора 11 996.00 7 407.00 

2 „Енерготехника” ЕООД  гр. София 10 845.65 10 000.00 

3 „Ванца партнерс” ООД гр. Варна 9 204.00 9 204.00 

 
Ценовото предложение на „Седона-ОП” ЕООД  гр. Стара Загора за осма обособена позиция – 
Доставка на консумативи за съоръжения, производство на “BOGE” е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. 
 
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо изх.№21128/13.06.2018г. комисията поиска от 
участника „Седона-ОП” ЕООД  гр. Стара Загора да представи подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на предложената от него цена за изпълнение на осма обособена позиция., 
като определи срок от 5 дни, в който обосновката да бъде получена. 
В указания срок, с писмо вх.№21288/14.06.2018г. участникът  „Седона-ОП” ЕООД  гр. Стара 
Загора представи исканата обосновка, която беше разгледана и приета от комисията, тъй като 
са налице обективни обстоятелства съгласно чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП. 
 
Участникът „Седона-ОП” ЕООД  гр. Стара Загора е използвал оферта от представителя на 
BOGE за страната, което му позволява да предлага много добро съотношение качество / цена 
на продуктите, които са част от номенклатурата на BOGE.  
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Освен това участникът ползва преференциални отстъпки  като техен дългогодишен и лоялен 
партньор, което му позволява да предложи оферта с по-ниски цени на изделията. 
 
Приема се проектът на договор от всички участници, предложен от Възложителя 
 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферта за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 
участие с рег.№ 17146 и предмет „Доставка на резервни части за СОИ 5-8” по обособени 
позиции,  както следва: 
 
- Първа обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи „WERNERT” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Втора обособена позиция – Доставка на резервни части за помпи „KSB” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Трета обособена позиция – Доставка на бъркалка на абсорбер и резервни части за бъркалки 
„EKATO” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Четвърта обособена позиция – Доставка на главно задвижване тип „ERmaster R3HC58” 800 
kW и съединител за помощно задвижване производство на „CMD” Франция или еквивалентно 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 
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Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Елка” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и документацията за 
участие. 
 
- Пета обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

 
Кoмисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Шеста обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване „SEW Eurodrive” или 
еквивалентно 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

 
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Седма обособена позиция – Доставка на задвижващо оборудване „SKG Nord” или 
еквивалентно 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 

 
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
- Осма обособена позиция – Доставка на консумативи за съоръжения, производство на „BOGE” 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

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 
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Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Седона – ОП” ЕООД  гр. Стара Загора, при условията на офертата му и 
документацията за участие. 
 
Приложение: Протоколи от проведени преговори с участниците – 8бр. 

 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:  

   А.М.        – ...............(п)................... 

 Членове: 

1. С.П.       – ...............(п)................... 

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

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

4. К.Т.      – ...............(п)................... 

 


