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Утвърждавам на 26.06.2018г.  (п)       Вх. номер 22731/26.06.2018г. 

Изпълнителния директор – инж. Ж. Динчев  

 
ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни 

съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех”, по четири обособени позиции 
 

На 02.05.2018г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 654/ 

02.05.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

 инж. ГГ      – Инженер енергетик, Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП  – Технолог,  Турбинен цех 

2. ДЛ    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН   – 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 работата на комисията - отваряне, разглеждане, проверка на 

представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по процедурата, 

извършване на подбор на кандидатите, класиране на участниците и предложение за сключване 

на договор 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления: 

  № 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособ. 

позиция 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
7669 24.04.18 11.03 1,2,3,4 

2 
„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара 

Загора 

7672, 

7672-1 
27.04.18 8.45 1,2,3,4 

 

На публичното заседание на комисията на 02.05.2018 г. не присъстваха представители на 

кандидатите. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените 

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

Протокол №1 от 03.05.2018 г., в който подробно са отразени несъответствията на подадените 

заявления от кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя.  

Протокол №2 от 10.05.2018 г., отразяващ подробно допълнително представените документи за 

отстраняване на констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявленията за участие, като 

възложителят обяви с решение кандидатите, които са поканени да представят първоначални 

оферти, како следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 
Обособ. позиция 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 1,2,3,4 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 1,2,3,4 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) първоначални оферти след изпратена покана до 

участниците- Изх. № 17827/22.05.2018г. , както следва: 

 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

първ. 

оферта 

Дата на 

получаване 

на първ. 

оферта 

Час на 

получаване 

на първ. 

оферта 

Обособ. 

позиция 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
7761 23.05.18 12.43 1,2,3,4 

2 
„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара 

Загора 
7762 25.05.18 8.15 1,2,3,4 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните оферти: 
На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 25.05.2018 г. присъства 

инж. ТК – упълномощен представител на „Енергоремонт - Гълъбово” АД. Не присъства 

представител на „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загара. 

 

След проведен жребий, на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда на отваряне на 

първоначалните оферти, Комисията отвори представените от участниците първоначални 

оферти и откри преговори с представителя на участника по следния ред: 

 

№ Наименование на Участника 
Начален час на 

преговорите 

Час на приключване 

на преговорите 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 10:02 10:06 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 10:07 10:14 

 

Бяха съставени Протоколи от проведени преговори от 25.05.2018 г. – 2 броя. 

След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира, че 

техническото и ценовото предложение на участниците отговаря на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

Липсват отстранени участници.  

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката 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: 

 

I обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-5 

№ Наименование на Участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 57 015.00 57 015.00 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 58 530.00 58 530.00 
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IІ обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-6 

№ Наименование на Участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 70 717.50 70 717.50 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 74 340.00 74 340.00 

 

III обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-7 

№ Наименование на Участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 62 307.00 62 307.00 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 74 800.00 74 800.00 

 

IV обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-8 

№ Наименование на Участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 178 290.00 178 290.00 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 189 000.00 189 000.00 

Запазва се проекта на договор, предложен от Възложителя. 

 

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

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

участие с рег.№ 18056 и предмет „Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на 

турбинен цех ”, както следва по обособени позиции: 

 

I обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-5 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
57 015.00 57 015.00 I място 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 58 530.00 58 530.00 II място 

 

IІ обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-6 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
70 717.50 70 717.50 I място 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 74 340.00 74 340.00 II място 

 

III обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-7 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
62 307.00 62 307.00 I място 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 74 800.00 74 800.00 II място 
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IV обособена позиция – Ремонт на спомагателни съоръжения – ТА-8 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
178 290.00 178 290.00 I място 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загора 189 000.00 189 000.00 II място 

 

Комисията предлага на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП да прекрати 
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на 

спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех” по първа, втора и трета обособени 

позиции. 

Мотиви:  
Установени са нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, а именно: 

Възложителят е заложил изискване само за четвърта обособена позиция - съгласно чл.60, ал.1 

от ЗОП и на основание чл. 36 от ЗТИП, кандидатите да са вписани в регистъра на лицата, 

извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с 

повишена опасност, с обхват предмета на поръчката, към Държавна агенция за метрологичен и 

технически надзор.  

Това изискване следва да е заложено за всички обособени позиции, тъй като предмета на 

обществената поръчка и на четирите обособени позиции се отнася за работа по съоръжения с 

повишена опасност. 

 

Комисията предлага на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП да прекрати 
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на 

спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех” по четвърта обособена позиция, 

поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата. 

Мотиви: 

Паралелната работа по спомагателните съоръжения съществено възпрепятства ремонтните 

дейности по проточната част на турбината. При основен ремонт на ТА-8, разположен последен 

по ред в западната част на машинна зала част 890МВт, схемата за разположение на 

демонтираните детайли (обойми, диафрагми, ротори и др.) предвижда те да се ситуират на кота 

0 в зоната между ТА-8 и ТА-7. В същата зона са разположени и по-голямата част от 

спомагателните съоръжения, които са включени в четвърта обособена позиция на настоящата 

обществена поръчка- ПВН, ПНН, ОПУ, МО на ПЕП, ТОД и т.н. Друга част от тези съоръжения 

са разположени в непосредствена близост до оста на турбината- МО на ТА, МО на МА, 

механичен затвор и т.н. Основният ремонт на ТА-8 през 2018 г. е планиран при работа на 

двусменен режим (2 смени по осем часа) от 7:30 до 24:00, което означава ежедневно 

шестнадесет часово използване на мостов кран в зоната на ремонтните дейности и в зоната на 

ситуиране на детайлите от турбината. В допълнение в същото пространство са разположени 

редица помпени агрегати, за които също се предвиждат редица ремонтни дейности, които 

изискват работа с кран. Въпреки че в машинна зала ч.890 МВт са разположени два мостови 

крана, тяхната едновременна работа над една и съща зона е невъзможна, а процес на 

последователна работа на двата крана в една и съща зона съществено би забавил дейностите по 

основния ремонт на ТА-8. 

Приетата Ремонтна програма за 2019 г. предвижда 90 дневен срок на престой за ремонт на Блок 

8, като същевременно не се предвиждат съществени ремонтни дейности по ТА-8.  

Поради тази причина през този период Възложителят ще може да извърши ремонта на 

спомагателни съоръжения на ТА-8 със собствени сили и средства по време на престоя за 

ремонт на Блок 8 през 2019 г., което ще доведе също така и до спестяване на финансов ресурс 

на Възложителя. 
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Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 2 бр. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

 инж. ГГ      – …….п…… 

Членове:  

1  инж. ПП  – …….п…… 

2. ДЛ    – …….п…… 

3. СН   – …….п…… 

4. ПТ   – …….п…… 

 


