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„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 

 

Утвърждавам на 30.10.2018г.  (п)       Вх. номер 37994/30.10.2018г. 

Изпълнителния директор – инж. Ж. Динчев  
 

 

ДОКЛАД 

от комисия, назначена със заповед № 977/ 21.06.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП 

 

Относно: Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с рег. № 18047 и предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на 1 бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и 

демонтаж на съществуващия трансформатор”, с назначена комисия: 

 

Председател:   

инж. MГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ  – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. МП   – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС   – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в състава на комисията: Липсват промени в състава на комисията. 

 

Кратко описание на работния процес: отваряне, разглеждане, проверка на 

представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по 

процедурата, класиране на участниците и предложение за сключване на договор с 

класирания на първо място участник и/или прекратяване на процедурата. 

 

Комисията проведе публично заседание, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП.  

 

В обявения срок са постъпили 4 (четири) оферти.  

 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участника 

 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване  

на 

офертата 

Час на 

подаване  

на 

офертата 

1 

Обединение „Семо – трейд“, гр. София 

(„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД; ЦЕРБ 

– трейд“ ЕООД; „Семо“ ООД) 

7836 20.06.18 14.00 

2 „АСМ електрик“ ООД, гр. София 7838 20.06.18 14.46 

3 
„Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД, гр. 

София 
7839 20.06.18 15.13 

4 „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 7840 20.06.18 15.19 

 

На публичното заседание на комисията присъства представител на участникa „Хюндай 

Хеви Индъстрис Ко. България“ АД, гр. София - ВБ – упълномощен представител. 
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Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените 

оферти, като състави протоколи от заседанията си, както следва: 

Протокол №1 от 31.08.2018г. г., в който подробно са отразени несъответствията на 

подадените оферти от кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя.  

Протокол №2 от 12.10.2018 г., отразяващ допълнително представените документи за 

отстраняване на констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и разглеждане, и оценка на 

техническите предложения. Предложен за отстраняване участник е Обединение „Семо – 

трейд“, гр. София, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“, във връзка с чл. 146 от ЗОП, тъй като 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. В техническото си предложение участникът предлага трансформатор със 

страна на произход Китай, която е трета страна по смисъла на чл. 146 от ЗОП. Тъй като 

трансформаторът е едно изделие, делът на стоките с произход от трети страни е 100%. 

Възложителят е поставил условие в обявлението на обществената поръчка, че ще 

отстранява оферта за доставка, когато делът на стоките с произход трети страни 

надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея. 

 

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на участника 

Обединение „Семо – трейд“, гр. София. 

 

След разглеждане на техническото предложение, участниците бяха поканени на 

19.10.2018 г. в 11:15 с писмо изх. №35979/12.10.2018г. да присъстват на отварянето на 

плика с предлаганите ценови параметри. С писмо изх. № 36396/ 16.10.2018г. участниците 

бяха уведомени за промяна на мястото на отваряне на ценовите предложения. 

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците: 

- ВБ и ДК– упълномощени представители на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ 

АД, гр. София; 

- КК - упълномощен представител на „АСМ електрик“ ООД, гр. София. 

 

На открито заседание комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови 

параметри на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска предложена цена. 

 

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.№ 

18047 и предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. блочен 

трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на съществуващия 

трансформатор”, както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 
„Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД, 

гр. София 
1 552 442.00 I място 

2 „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 1 724 900.00 II място 

3 „АСМ електрик“ ООД, гр. София 1 762 950.00 III място 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. 

България АД, гр. София. 
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Приложение: Протоколи на комисията – 1 и 2. 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:   

инж. МГ  – …………….. 

Членове:  

1  инж. ТТ – …………….. 

2. МП  – …………….. 

3. МС  – …………….. 

4. ПТ  – …………….. 

 


