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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 
УТВЪРЖДАВАМ 

инж.Ж.Динчев 

.........../п/.............. 

03.09.2018 г. 

 

“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 

        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

 Вх.№30963 

                         Получено на 03.09.2018г. 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 771 / 22.05.2018 г. 

 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 

18037 и предмет „Доставка на резервни части за роторни изгребвачи”, по 

четири обособени позиции 

 

Председател:   

И. С.      – Р-л „КТО” 

Членове:  

1. З. З.     – Технолог „КТО” 

2. П. Х.    – Юрисконсулт, ПО 

3. С. Н.    – Експерт - контрол на документи, АДФК 

4. Г. Г.    – Търговски агент, ТО 

 

Заповед за назначаване на комисия: № 771 / 22.05.2018г.  

Промени в състава на комисията: няма. 

 

На 22.05.2018г. в 10:00ч. започна своята работа горепосочената комисия, 

като разгледа подадените от кандидатите заявления, а именно: 

1 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

Обособена 

позиция 

1. 
„Риск инженеринг” АД, гр. 

София 
7746 21.05.18 13:22 І и ІІ  

2. 
„Инженеринг Доберсек ГмбХ”, 

Германия 
7749 21.05.18 14:03 І и ІV 

3. 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
7750 21.05.18 14:03 І, ІІ, ІІІ и ІV 

4. „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора 7752 21.05.18 14:17 ІІ  

5. 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7754 21.05.18 15:23 І, ІІ, ІІІ и ІV 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

кандидатите. 
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На закрито заседание комисията разгледа представените заявления за 

участие в процедурата и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изготви Протокол 

№1 от 04.06.2018 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  

В законоустановения срок от получаване на Протокол № 1 всички 

кандидати представиха изисканите документи. На 20.06.2018г. комисията 

продължи своята работа, разгледа допълнително представените документи, и 

констатира, че заявленията на кандидатите отговарят на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Комисията предложи кандидата „Инженеринг Доберсек ГмбХ”, 

Германия за отстраняване от процедурата по обособени позиции 1 и 4 , тъй като 

не е представил изискваща се информация, свързана с удовлетворяване липсата 

на основания за отстраняване на основание чл. 54, ал.1, т. 5, буква „б“ от ЗОП във 

връзка с чл.46, ал.1 от ППЗОП.  За действията си комисията състави Протокол № 

2 от 05.07.2018 г. 

 

След извършен подбор участниците са поканени да проведат преговори на 

31.07.2018г. от  10:00 часа. 

 

Първоначални оферти са подадени, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Вх. № на 

първоначална 

оферта 

Дата на 

получаване 

на 

първоначална 

оферта 

Час на 

получаване  

на 

първоначална 

оферта 

Обособени 

позиции 

1 
„Риск инженеринг” АД, 

гр. София 
7924 27.07.2018 11:45 І и ІІ 

2 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7928 30.07.2018 08:10  ІІ, ІІІ и ІV 

3 
„Елка” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
7929 30.07.2018 08:34 ІІ 

4 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7930 30.07.2018 08:50 

І, ІІ, ІІІ и 

ІV 

 

 

След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното заседание, 

председателя на комисията изтегли жребий за определяне на последователността 

на участниците за провеждане на преговори по клаузите на договора и 

предложените цени за изпълнение на обществена поръчка с рег.№18037. 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора;  

2. „Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора; 

3. „Риск инженеринг” АД, гр. София; 

4. „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 

Провеждане на преговори:  
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Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са 

отразени в протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна 

част от настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и 

договорените с участниците цени са както следва: 

Първа обособена позиция „Доставка на резервни части за багер 

роторен изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE LEVIVIER - Франция” 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
402 798.00 386 798.00 

2. „Риск инженеринг” АД, гр. София 489 876.00 489 876.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участника в договарянето „Седона – 

ОП” ЕООД, гр. Стара Загора да представи коригирани стойности на единичните 

цени. С писмо вх. №27535/03.08.2018г. участникът изпрати коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

Втора обособена позиция „Доставка на резервни части за комбинирано 

роторно съоръжение КРС-6 Takraf Ks- S 5600.5600- 4 - Германия“ 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
71 900.00 71 900.00 

2. 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
69 760.00 53 600.00 

3. „Риск инженеринг” АД, гр. София 69 470.00 69 470.00 

4. „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора 64 400.00 56 666.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участниците в договарянето „Седона 

– ОП” ЕООД, гр. Стара Загора  и „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора да представят 

коригирани стойности на единичните цени. С писма вх. №27535/03.08.2018г. и вх. 

№ 27553/03.08.2018 г. участниците изпратиха коригирани стойности на 

единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

Трета обособена позиция „Доставка на резервни части за роторен 

изгребвач РИ-201 „LKS 1250.12N2L – “Famak” – Полша” 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 
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1. 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
268 900.00 268 900.00 

2. 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
268 52.00 259 788.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участника в договарянето „Седона – 

ОП” ЕООД, гр. Стара Загора да представи коригирани стойности на единичните 

цени. С писмо вх. №27535/03.08.2018г. участникът изпрати коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

Четвърта обособена позиция - „Доставка на резервни части за роторно 

съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – Англия” 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
491 480.00 491 480.00 

2. 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
485 930.00 478 346.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участника в договарянето „Седона – 

ОП” ЕООД, гр. Стара Загора да представи коригирани стойности на единичните 

цени. С писмо вх. №27535/03.08.2018г. участникът изпрати коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

 

Класиране на участниците: 

 

Първа обособена позиция „Доставка на резервни части за багер 

роторен изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE LEVIVIER - Франция” 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протокола, класирането е както следва: 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
402 798.00 386 798.00 І-во място 

2 
„Риск инженеринг” АД, гр. София 

489 876.00 489 876.00 
ІІ – ро 

място 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на 

първо място участник - „Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Втора обособена позиция „Доставка на резервни части за комбинирано 

роторно съоръжение КРС-6 Takraf Ks- S 5600.5600- 4 - Германия“ 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протокола, класирането е както следва: 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
69 760.00 53 600.00 І-во място 

2 „Елка” ЕООД, гр. Стара Загора 64 400.00 56 666.00 ІІ – ро място 

3 „Риск инженеринг” АД, гр. София 69 470.00 69 470.00 ІІІ – то място 

4 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
71 900.00 71 900.00 IV – то място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на 

първо място участник - „Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора  

 

 

Трета обособена позиция „Доставка на резервни части за роторен 

изгребвач РИ-201 „LKS 1250.12N2L – “Famak” – Полша“ 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протокола, класирането е както следва: 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
268 52.00 259 788.00 І-во място 

2 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
268 900.00 268 900.00 ІІ-ро място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на 

първо място участник - „Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора  

 

Четвърта обособена позиция - „Доставка на резервни части за роторно 

съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – Англия“ 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протокола, класирането е както следва: 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
485 930.00 478 346.00 І-во място 

2 
„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора 
491 480.00 491 480.00 ІІ-ро място 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на 

първо място участник -„Седона – ОП” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 4 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

И. С.        – ................../п/............... 

 Членове: 

1. З. З.      – ................./п/................ 

2. П. Х.      – ................/п/................. 

3. С. Н.       – .............../п/.................. 

4. Г. Г.            – .............../п/................. 

 

 


