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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18006 и предмет „Доставка на смукателни клапи DN-

1200, PN-10 за 56-ПРЦ 1÷7” 

 

На 26.04.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№378/07.03.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:  

инж. Л. М.     Началник цех „СОИ на енергийни блокове 5-8“ 

Членове: 

1. инж. Й. Я.      – Зам. началник цех „СОИ на енергийни блокове 5-8” 

2. М. П.     Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. Т. Т.     Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервния член Т. Т. на мястото на М. М., който 

се намира в законоустановен платен годишен отпуск.   

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участници: 

- „Индустриал партс“ ООД, гр. Казанлък – Х. И. – управител 

- „Прострийм техник“ ООД, гр. София – М. В. – управител 

 

В обявения срок са постъпили 6 (шест) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Енерган - 95“ ООД, гр. София 7522 28.02.18г 14:56 

2 „Прострийм техник“ ООД, гр. София 7535 02.03.18г. 13:43 

3 „Индустриал партс“ ООД, гр. Казанлък 7538 06.03.18г. 13:51 

4 „Инковес“ ЕООД, гр. Варна 7539 06.03.18г. 13:51 

5 „Инженеринг Доберсек ГмбХ“, Германия 7543 06.03.18г. 13:51 

6 „Про арм“ ЕООД, гр. София 7544 06.03.18г. 13:51 

 

Поради подробно описани мотиви и законови основания в Протокол 

№1/23.04.2018г. от работата на комисията за разглеждане на техническите 

предложения от офертите на участниците, същата предлага за отстраняване от 

процедурата следните участници: 

- „Инженеринг Доберсек ГмбХ“, Германия 

- „Про арм“ ЕООД, гр. София 

  

На основание чл.57 от ППЗОП комисията отвори пликовете с Предлагани ценови 

параметри на участниците „Енерган - 95“ООД, гр.София, „Прострийм 

техник“ООД, гр. София, „Индустриал партс“ООД, гр.Казанлък и „Инковес“ЕООД, 

гр. Варна, тъй като офертите им отговарят на изискванията на възложителя. 
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ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-

изгодната оферта, определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

На 26.04.2018г. в 13:00ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 

1. „Енерган - 95“ ООД, гр. София 255 339.00 

2. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София 191 100.00 

3. „Индустриал партс“ ООД, гр. Казанлък 243 810.00 

4. „Инковес“ ЕООД, гр. Варна 271 320.00 

 

На основание чл. 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо изх. № 

15356/04.05.2018г. комисията изиска от участника: „Прострийм Техник“ ООД гр. 

София да представи подробна писмена обосновка на предложената от него цена за 

изпълнение на обществената поръчка. 

С писмо вх. № 15716 от дата 08.05.2018г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

постъпи обосновка на „Прострийм Техник“ ООД гр.  София. 

 

В съответствие с чл.72, ал.3 от ЗОП комисията разгледа представената от 

„Прострийм Техник“ ООД гр. София писмена обосновка на предложената от него 

цена и реши да приеме същата, тъй като са изложени обстоятелства по смисъла на 

чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, свързани с наличието на изключително благоприятни 

условия за изпълнение на поръчката, а именно: участникът е оторизиран 

дистрибутор на производителя и е договорил изключително добра цена за 

смукателните клапи DN – 1200, PN – 10 за 56 – ПРЦ 1-7; минимизирани са всички 

разходи за доставка, като условията за плащане към производителя са  90 дни 

отложено плащане след доставка, докато плащането към „ТЕЦ Марица изток 2“ 

ЕАД по договор е 60 дни. Реализирането на големи обеми на доставки и 

утвърдената позиция на участникът като търговец е договорена цена DAP София с 

което се елиминират транспортните разходи до територията на гр. София. 

Идентифицирани са и други потенциални рискове за изпълнение на договора, като 

са приложени мерки за ограничаването им. 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

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

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с 

рег.№ 18006 и предмет „Доставка на смукателни клапи DN-1200, PN-10 за 56-ПРЦ 

1÷7”, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1. „Прострийм техник“ ООД, гр. София 191 100.00 1 място 
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2. „Индустриал партс“ ООД, гр. Казанлък 243 810.00 2 място 

3. „Енерган - 95“ ООД, гр. София 255 339.00 3 място 

4. „Инковес“ ЕООД, гр. Варна 271 320.00 4 място 

 

Комисията състави настоящия протокол на 28.05.2018г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

инж. Л. М.       ………(п)……… 

Членове: 

1. инж. Й. Я.       ………(п)……… 

2. М. П.       ………(п)……… 

3. С. Н.       ………(п)……… 

4. Т. Т.       ………(п)……… 

    

 




