
ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ  

 

Днес, 03.09.2018 г. се проведоха преговори по обществена поръчка на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18034 и предмет “Доставка на резервни части за турбинно, 

електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги”, между: 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1126 / 12.07.2018 г. на 

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

Председател: инж. В П – Зам. н-к цех „Турбинен“ 

Членове:  

1. инж. М К   - Зам. н-к цех „КИП и А и УИС” 

2. Д Л    - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

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

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

В работата на комисията встъпиха резервните членове инж. М К на мястото на инж. Д Н, който 

се намира в законоустановен отпуск и Д Л на мястото на М П, която се намира в 

законоустановен отпуск. 

 

От страна на участника – Тошиба Интернешънъл (Юръп) Лтд., Великобритания: Р Р и И П – 

упълномощени представители. 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва: 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Час на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Обособени 

позиции 

1. 
Тошиба Интернешънъл (Юръп) 

Лтд., Великобритания 
7957 31.08.2018 12:42 I, II 

 

На 03.09.2018 г. в 13:00 ч. комисията отвори първоначалната оферта и откри преговорите с 

представителите на участника. Комисията провери съответствието на представените документи 

с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира 

следното: Представени са всички изискуеми документи. 

 

I. ПРЕГОВОРИ ПО ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на Първа обособена позиция от 

поръчката е: 6 194 860,00 EUR (шест милиона сто деветдесет и четири хиляди осемстотин и 

шестдесет евро) без ДДС. 

 

Комисията и представителите на участника се договориха да отпаднат 3 вида електронни 

платки от Спецификация на резервни части за КИП – система за управление тип TOSMAP 

– DynaStream, тъй като същите са излезли от производство, както следва: 

No. Възел Наименование на частта 
Идентификационен 

номер на Тошиба 

К-во  

за 5 г. 

Единична 

цена  

EUR без ДДС 

1 

D-EHC/ 

електрохидравличен 

регулатор 

PRINTED CIRCUIT 

BOARD 

Електронна 

платка 
COMW01G021 4 pcs € 6 500.00 

2 

TAC CUBICLES/ 

Автоматична регулация на 

турбината 

PRINTED CIRCUIT 

BOARD 

Електронна 

платка 
COMW01G021 4 pcs € 9 790.00 

3 D-EHC 

OUTPUT RELAY 

TERMINATION BOARD 

O-CTC-16 Channel 

Платка с 

клемореди 

на изходни 

релета 

CTCW06G1 DC25V-

0,6A 
3 pcs € 6 165,00 

 Общо € 22 415,00 



Общата стойност на договора по единични цени от спецификацията следва да се намали с 

общата стойност на отпадналите резервни части в размер на 22 415,00 EUR (двадесет и две 

хиляди четиристотин и петнадесет евро) без ДДС. 

Намаля се общата стойност с 15 000.00 EUR (петнадесет хиляди евро) без ДДС като търговска 

отстъпка. 

Приема се обща стойност за изпълнение на Първа обособена позиция от поръчката „Доставка 

на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване“: 6 157 445.00 EUR (шест 

милиона сто петдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и пет евро) без ДДС. 

В срок до 3 работни дни от датата на настоящия протокол, участникът се задължава да 

представи актуална количествено-стойностна сметка на единичните цени, съобразно 

коригираната обща цена. Представя се в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

Посочените в спецификациите количества се ползват само за целите на класирането. Договорът 

ще се сключи на база единични цени. 

 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие, със 

следните допълнения и изменения: 

В раздел ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ се добавя нова т. 3 със 

следния текст: 

„3. Всяка отделна заявка за резервни части следва да е на стойност равна или по-голяма от 

222 500 евро, без ДДС.“ 

Точки от 3 до 5 се преномерират в точки от 4 до 6. 

В раздел III. СРОК НА ДОГОВОРА се добавя следният текст: 

„Възложителят се задължава за срока на договора да направи заявки за резервни части на 

обща стойност не по-малка от 25% от общата максимална стойност на договора в Раздел II, 

чл. 1.“ 

В раздел VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ се добавя нова т. 9 със следния текст: 

„9. Общата отговорност на всяка страна по договора за всички претенции като цяло, 

свързани или произтичащи от изпълнението или нарушаването на договора, не надвишава 25% 

от общата максимална стойност на договора в Раздел II, чл. 1.“  

Към раздел IX. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ се добавя нова т. 6 със следния текст: 

„6. С настоящото Страните заявяват, че Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД има 

регистриран клон Тошиба Интернешънъл (Юръп) Лтд. - клон България (ЕИК 201424018) 

според Търговския Закон на България. Клонът не е отделно юридическо лице и според Договора 

е упълномощено да упражнява и поеме всички права и задължения на Тошиба Интернешънъл 

(Юръп) ЛТД.“ 

 

Създава се нов раздел X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ със следния текст: 

„1. Възложителят „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е администратор на лични данни по 

смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ 

регламент за защита на данните).  

2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 

лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на 

законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП. 

3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за 

физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС, 

ПМС № 181 от 20.07.2009 г. и ПМС № 3 от 10.01.2013 г. за определяне на стратегическите 

обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ЗЧОД и при спазване 

Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа 

на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти 

за сигурност на данните. 



5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета 

страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на 

настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-

специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно 

настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна 

относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на 

данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които 

могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 

законните интереси на разкриващата данните страна.  

7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други 

трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може 

да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните 

интереси на другата страна.“ 

 

Към Техническата спецификация, в Приложения 2.1, 2.2 и 2.3, под всяка таблица с резервни 

части се добавя следния текст: 

„Забележки за документа по качество: 

*1 Предава се информационен лист за материалите за вътрешен и външен пръстен на 

лагерите. 

*2 Предава се доклад за безразрушителен контрол за бабитното покритие на лагерите.“ 

 

 

II. ПРЕГОВОРИ ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

 

Първоначално предложените от участника единични цени за изпълнение на Втора обособена 

позиция от поръчката са: 

- Стойност на 1 човекоден от 8ч. за технически консултант при планови ремонти /Ц1/: 1 390,00 

EUR (хиляда триста и деветдесет евро), без ДДС. 

- Стойност извънреден човекочас през работни дни /Ц2/: 280,00 EUR (двеста и осемдесет евро), 

без ДДС. 

- Стойност извънреден човекочас през почивни дни и празници /Ц3/: 280,00 EUR (двеста и 

осемдесет евро), без ДДС. 

- Стойност човекочас за аварийни ремонти /Ц4/: 280,00 EUR (двеста и осемдесет евро), без 

ДДС. 

- Еднократни разходи за транспорт до и от обекта на Възложителя за един технически 

консултант /Ц5/: 7 500,00 EUR (седем хиляди и петстотин евро), без ДДС. 

- Стойност човекочас за дистанционни технически услуги (от разстояние) /Ц6/: 280,00 EUR 

(двеста и осемдесет евро), без ДДС. 

 

По Втора обособена позиция, за целите на класирането, Ценовото предложение (Ц), се определя 

по следната формула: 

Ц = 0,5 х Ц1 + 0,1 х Ц2 + 0,1 х Ц3 +0,1 х Ц4 + 0,1 х Ц5 + 0,1 х Ц6 

Ц = 695 + 28 + 28 + 28 + 750 + 28 = 1557,00 ЕUR 

 

Приемат се предложените единични цени за изпълнение на Втора обособена позиция от 

поръчката „Извършване на технически консултантски услуги по време на извършваните от 

Възложителя основни, средни и аварийни ремонти на турбиннo, електрическо и КИП 

оборудване“: 

  

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие, със 

следните допълнения и изменения: 

 



Към раздел IX. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ се добавя нова т. 6 със следния текст: 

„6. С настоящото Страните заявяват, че Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД има 

регистриран клон Тошиба Интернешънъл (Юръп) Лтд. - клон България (ЕИК 201424018) 

според Търговския Закон на България. Клонът не е отделно юридическо лице и според Договора 

е упълномощено да упражнява и поеме всички права и задължения на Тошиба Интернешънъл 

(Юръп) ЛТД.“ 

 

Създава се нов раздел X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ със следния текст: 

„1. Възложителят „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е администратор на лични данни по 

смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ 

регламент за защита на данните).  

2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 

лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на 

законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП. 

3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор 

за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица 

изток 2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС, 

ПМС № 181 от 20.07.2009 г. и ПМС № 3 от 10.01.2013 г. за определяне на стратегическите 

обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ЗЧОД и при спазване 

Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа 

на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти 

за сигурност на данните. 

5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета 

страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на 

настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-

специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно 

настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна 

относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на 

данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които 

могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 

законните интереси на разкриващата данните страна.  

7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други 

трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може 

да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните 

интереси на другата страна.“ 

 

Към Приложение 1 (Технически условия за извършване на технически консултантски услуги) 

се добавя нов чл. 2.3.: 

„Възложителят и Изпълнителят използват приложения формуляр за запитване за наличието 

на технически консултант, за потвърждение и за искане за промяна на графика.“  

Към Приложение 1 (Технически условия за извършване на технически консултантски услуги) 

се добавя следното изречение в края на т. 10.1.1.: 

„Дните на пътуване на техническия консултант от местопребиваването му до Обекта и 

обратно е 4 (четири) календарни дни общо.“ 

Към договора се създава Приложение 3 – Образец на формуляр за запитване за наличието на 

технически консултант, потвърждение и искане за промяна на графика, съгласно приложеното в 

първоначалната оферта. 

 



Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и се подписа: 

 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:    КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Тошиба Интернешънъл   Председател:  

(Юръп) Лтд.     инж. В П – ..............(п)................ 

Р Р ……(п)…..    Членове: 

И П …..(п)…..    инж. М К – ..............(п)................ 

 

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

 

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

 

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


