
 
 

Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 26983 / 31.07.2018 г. 

31.07.2018 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП 

за резултатите от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег. № 18043 и предмет: “Извършване на специализиран превоз на работниците 

и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

 

На 01.06.2018 г. в 11:00 ч. започна работа комисия за провеждане на процедура на 

договаряне с предварителна покана за участие, с рег. № 18043 и предмет “Извършване на 

специализиран превоз на работниците и служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, 

назначена със заповед № 828 / 01.06.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица 

изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател: инж. К К – Р-л отдел „СУК“ 

Членове: 

1. П С  - Архивист офис, отдел „СУК” 

2. М П  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

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

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

5. инж. И И – Р-л лаборатория, „Вибродиагностика” 

6. Г С  – Отчетник, цех „КИП, А и УИС” 

В хода на работата на комисията няма промени в състава и. 

 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, разгледа и оцени техническите и ценови 

предложения, класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия и състави протоколи от заседанието си, както следва: 

Протокол №1 от 15.06.2018 г.  

Протокол №2 от 04.07.2018 г.  

Протокол за проведени преговори 1 бр. от 25.07.2018 г.  

 

В обявения срок са постъпили три заявления: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

1 

ДЗЗД консорциум „Пътнически превози – 

Марица изток“, с. Браниполе 

Съдружници (Участници в обединението): 

„Автобусни превози Пловдив“ ЕООД, 

„Меритранс-2002“ ЕООД и „Детелина-

Дрита“ ЕООД 

7777 31.05.2018 14:03 

2 „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 7782 31.05.2018 15:03 

3 
„Марица изток - автотранспорт” ЕООД, гр. 

Гълъбово 
7783 31.05.2018 15:40 

 



Отстранен кандидат, който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания: „Марица 

изток - автотранспорт” ЕООД, гр. Гълъбово. 

 

След извършен подбор и изпратена покана, първоначална оферта е подадена от участника: 

№ Наименование на участника и седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на получаване 

на първоначална 

оферта 

Час на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 7919 25.07.2018 09:40 

 

Участник, който е поканен, но не е подал първоначална оферта: ДЗЗД консорциум 

„Пътнически превози – Марица изток“, с. Браниполе. 

 

Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните оферти: 

1. Разглеждане на документите от първоначалната оферта: 

На 25.07.2018 г. беше отворена първоначалната оферта, подадена от участника „Пир - 

импекс“ ЕООД и бяха проведени преговори. 

Разглеждане на техническото предложение на участника: 

Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в съответствие с техническите 

изисквания на Възложителя заложени в документацията на поръчката, а именно: 

- Срок за изпълнение: до 30.09.2021 г. Договорите влизат в сила, считано от датата на 

сключването им, но не по-рано от: 

- Първа обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Втора обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Трета обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Четвърта обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Пета обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Шеста обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Седма обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Осма обособена позиция – 01.10.2018 г. 

- Девета обособена позиция – 23.03.2019 г.  

- Десета обособена позиция – 14.01.2019 г. 

- Единадесета обособена позиция – 01.10.2018 г.. 

- Място на изпълнение: „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и направления. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото и ценовото 

предложения на участника отговарят на изискванията на възложителя. Представени са 

всички изискуеми документи. 

 

2. Провеждане на преговори с участника, чиято първоначална оферта отговаря на заложените 

изисквания на възложителя: 

Първоначално предложените от участника коефициенти на пробег са: 

№ на 

ОП 
Наименование на обособената позиция 

Първоначално предложен 

коефициент на пробег 

I 

Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Окоп – с. Миладиновци – ТЕЦ 2 – с. Миладиновци – с. 

Окоп 

0,700 

II 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Ямбол – ТЕЦ 2 – гр. Ямбол 
1,400 

III 
Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Тенево – ТЕЦ 2 – с. Тенево 
0,700 

IV 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Елхово – ТЕЦ 2 – гр. Елхово 
1,400 

V 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Нова Загора – ТЕЦ 2 – гр. Нова Загора 
1,500 

V 
Линия 4: с. Бял Кладенец, с. Пет Могили, с. Новоселец, 

с. Радецки, ТЕЦ - 2 и обратно 
0,800 



№ на 

ОП 
Наименование на обособената позиция 

Първоначално предложен 

коефициент на пробег 

VI 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Раднево – ТЕЦ 2 – гр. Раднево 
1,600 

VII 

Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Хлябово – гр. Тополовград – ТЕЦ 2 - гр. Тополовград – 

с. Хлябово 

1,400 

VIII 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Сливен – ТЕЦ 2 – гр. Сливен 
1,400 

IX 
Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Главан – ТЕЦ 2 – с. Главан 
0,750 

X 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Стара Загора – ТЕЦ 2 – гр. Стара Загора 
1,400 

XI 
Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Хасково – гр. Гълъбово – ТЕЦ 2 – гр. Хасково 
1,400 

 

След проведени преговори с участника, се постигнаха следните договорености: 

- Приема се проекта за договор, предложен от Възложителя. 

- Приема се коефициенти на пробег за изпълнение, както следва: 

№ 

на 

ОП 

Наименование на обособената позиция 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

I 

Извършване на специализиран превоз по 

направление с. Окоп – с. Миладиновци – ТЕЦ 2 

– с. Миладиновци – с. Окоп 

0,700 0,700 

II 
Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Ямбол – ТЕЦ 2 – гр. Ямбол 
1,400 1,400 

III 
Извършване на специализиран превоз по 

направление с. Тенево – ТЕЦ 2 – с. Тенево 
0,700 0,700 

IV 
Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Елхово – ТЕЦ 2 – гр. Елхово 
1,400 1,400 

V 

Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Нова Загора – ТЕЦ 2 – гр. Нова 

Загора 

1,500 1,500 

V 
Линия 4: с. Бял Кладенец, с. Пет Могили, с. 

Новоселец, с. Радецки, ТЕЦ - 2 и обратно 
0,800 0,800 

VI 
Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Раднево – ТЕЦ 2 – гр. Раднево 
1,600 1,600 

VII 

Извършване на специализиран превоз по 

направление с. Хлябово – гр. Тополовград – 

ТЕЦ 2 - гр. Тополовград – с. Хлябово 

1,400 1,400 

VIII 
Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Сливен – ТЕЦ 2 – гр. Сливен 
1,400 1,400 

IX 
Извършване на специализиран превоз по 

направление с. Главан – ТЕЦ 2 – с. Главан 
0,750 0,750 

X 

Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Стара Загора – ТЕЦ 2 – гр. 

Стара Загора 

1,400 1,400 

XI 

Извършване на специализиран превоз по 

направление гр. Хасково – гр. Гълъбово – ТЕЦ 

2 – гр. Хасково 

1,400 1,400 

 

От таблицата с договорените цени се вижда, че няма основание за прилагане на чл. 71 от 

ЗОП. 

 



3. Класиране: 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за участие 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 

участие с рег. № 18043 и предмет: “Извършване на специализиран превоз на работниците и 

служителите на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, както следва: 

 

Първа обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. Окоп – с. 

Миладиновци – ТЕЦ 2 – с. Миладиновци – с. Окоп: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 0,700 0,700 I място 

 

Втора обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Ямбол – 

ТЕЦ 2 – гр. Ямбол: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Трета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. Тенево – 

ТЕЦ 2 – с. Тенево: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 0,700 0,700 I място 

 

Четвърта обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Елхово – ТЕЦ 2 – гр. Елхово: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Пета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Нова 

Загора – ТЕЦ 2 – гр. Нова Загора: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,500 1,500 I място 

 

Пета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Нова 

Загора – ТЕЦ 2 – гр. Нова Загора (Линия 4: с. Бял Кладенец, с. Пет Могили, с. Новоселец, с. 

Радецки, ТЕЦ - 2 и обратно): 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 0,800 0,800 I място 

 



 

 

Шеста обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Раднево 

– ТЕЦ 2 – гр. Раднево: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,600 1,600 I място 

 

Седма обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. Хлябово 

– гр. Тополовград – ТЕЦ 2 - гр. Тополовград – с. Хлябово: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Осма обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Сливен – 

ТЕЦ 2 – гр. Сливен: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Девета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. Главан – 

ТЕЦ 2 – с. Главан: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 0,750 0,750 I място 

 

Десета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Стара 

Загора – ТЕЦ 2 – гр. Стара Загора: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Единадесета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Хасково – гр. Гълъбово – ТЕЦ 2 – гр. Хасково: 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложен 

коефициент на 

пробег 

Договорен 

коефициент на 

пробег 

Класиране 

1. „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия 1,400 1,400 I място 

 

Мотиви за допускане на класирания участник: Предложенията (техническо и ценово) 

на участника отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и договорените 

цени за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

 



Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник „Пир - импекс“ ЕООД, с. Тракия, при условията на офертата му и 

документацията за участие за следните обособени позиции: 

Първа обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Окоп – с. Миладиновци – ТЕЦ 2 – с. Миладиновци – с. Окоп; 

Втора обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Ямбол – ТЕЦ 2 – гр. Ямбол; 

Трета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Тенево – ТЕЦ 2 – с. Тенево; 

Четвърта обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Елхово – ТЕЦ 2 – гр. Елхово; 

Пета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. Нова 

Загора – ТЕЦ 2 – гр. Нова Загора; 

Шеста обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Раднево – ТЕЦ 2 – гр. Раднево; 

Седма обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Хлябово – гр. Тополовград – ТЕЦ 2 - гр. Тополовград – с. Хлябово; 

Осма обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Сливен – ТЕЦ 2 – гр. Сливен; 

Девета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление с. 

Главан – ТЕЦ 2 – с. Главан; 

Десета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление гр. 

Стара Загора – ТЕЦ 2 – гр. Стара Загора; 

Единадесета обособена позиция: Извършване на специализиран превоз по направление 

гр. Хасково – гр. Гълъбово – ТЕЦ 2 – гр. Хасково. 

 

 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 3 бр. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. К К  – ..............(п)................ 

 

Членове: 

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

 

 

М П   – ................(п)................  

 

 

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

 

 

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

 

 

инж. И И  – ................(п)................ 

 

 

Г С   – ...............(п)................. 


