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Утвърждавам! ………(п)………   Изх. № 17024 / 16.05.2018 г. 

17.05.2018 г. инж. Ж. Динчев 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 690 / 09.05.2018 г. 

 

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне на условията на договорите по 

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

участие с рег.№ 18057 и предмет: „Доставка на метали” по четири обособени позиции, в 

рамките на квалификационна система с рег. № 17132 

 

Председател:  

инж. И Х – Ръководител ОМТС 

Членове: 

1. Л А  - Агент снабдяване, ОМТС 

2. М П  – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

3. М С  – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 

4. инж. Г Д  – Търговски агент, „Търговски отдел” 

 

Първоначална оферта е подадена от участниците: 

№ Наименование на участника и седалище 
Вх. № на 

оферта 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

Обособена 

позиция 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 7687 04.05.2018 14:05 4 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 7690 08.05.2018 11:55 1, 2, 3, 4 

3. „С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 7693 08.05.2018 14:06 2, 4 

4. 
„Тисен Круп Матириалс България“ 

ООД, гр. София 
7696 08.05.2018 14:53 1, 2, 3 

5. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 7697 08.05.2018 14:53 1, 2, 3 

 

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

„Метал груп елит 2006“ ЕООД, гр. София. 

 

 

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

 

На 09.05.2018 г. бяха отворени първоначалните оферти, подадени от участниците и с всеки 

поотделно бяха проведени преговори. Съгласно чл.67, ал. 1 от ППЗОП поредността на 

отварянето и договарянето се извърши чрез жребий. Председателят на комисията в 

присъствието на представителите на участниците изтегли жребия, който определи следната 

последователност за провеждане на преговорите: 

Наименование на участника и седалище Пореден номер 

„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. София 1 

„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 2 

„Маяк М“ АД, гр. Бургас 3 

„С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 4 

„Майкромет“ ООД, гр. Белене 5 
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1. Провеждане на преговори и постигнати договорености: 

След проведени преговори се приема: 

1.1. Проекта на договор, предложен от Възложителя. 

1.2. Цена за изпълнение: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на ламарина от въглеродна стомана: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
295 326,00 295 326,00 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 307 529,50 307 529,50 

3. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 296 821,80 296 821,80 

 

Втора обособена позиция - Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива стомана: 

№ Участник Предложена цена Договорена цена 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
264 770,00 264 770,00 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 304 264,50 304 264,50 

3. „С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 319 783,60 319 783,60 

4. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 381 986,00 374 346,28 

 

Трета обособена позиция - Доставка на профили и прокат: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
132 836,32 132 836,32 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 134 459,07 134 459,07 

3. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 146 233,84 146 233,84 

 

Четвърта обособена позиция - Доставка на ламарина от корозоустойчива сплав: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 31 360,00 27 520,00 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 27 916,80 27 916,80 

3. „С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 28 000,00 28 000,00 

 

Комисията постави срок от три работни дни на участниците в договарянето да 

представят коригирани стойности на единичните цени. 

С писмо вх. № 16673 / 14.05.2018 г. участникът „Майкромет“ ООД, гр. Белене представи 

коригирани стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

С писмо вх. № 16706 / 14.05.2018 г. участникът „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 

представи коригирани стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

 

2. Разглеждане на техническите предложения на участниците: 

Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с техническите 

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

- Срок за изпълнение: до шест (6) месеца от датата на сключване на договора или до 

изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по – рано; 

- Място и начин на доставка: DDP складова база на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно 

Инкотермс 2010; 

- Особености относно начина на приемане на доставката: 

- Доставките ще се осъществяват периодично, след заявка с посочени материали и количества 

в рамките на петнадесет календарни дни, от датата на подаване на заявката; 

- Поради естеството на материалите е възможно някои от доставяните количества метали да 

надвишават количеството по спецификация, но не с повече от 10%, като общата стойност на 

доставките не надвишава стойността на договора и има доставка по всяка позиция от 

спецификацията.  
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След разглеждане на техническите спецификации, комисията констатира, че: 

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

След това комисията извърши проверка за наличието на необичайно благоприятни 

оферти. За първа, трета и четвърта обособени позиции няма основание за прилагане на чл.72, 

ал.1 от ЗОП. За втора обособена позиция, от таблицата с договорените цени се вижда, че 

предложението на участника „Тисен Круп Матириалс България“ ООД е по-благоприятно с 

повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо получено на 

11.05.2018 г., комисията изиска от участника „Тисен Круп Матириалс България“ ООД да 

представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на II обособена позиция „Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива 

стомана” като определи 5-дневен срок, в който същата да бъде представена. В 

законоустановения срок участникът представи исканата обосновка. Комисията разгледа и на 

основание чл.72, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП прие представената от 

участника подробна писмена обосновка. 

Мотиви: Изложени са обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката, а именно: 

дружеството е основано през 1993 г., като поради добрата си репутация и трайните бизнес 

отношения договаря благоприятни условия за доставка и търговски отстъпки; дружеството 

разполага със собствени складови бази в различни градове, където материалите се поддържат 

в непрекъсната наличност; дружеството разполага и със собствени превозни средства и др. 

 

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 

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

покана за участие с рег.№ 18057 и предмет „Доставка на метали” по обособени позиции, както 

следва: 

 

 

Първа обособена позиция - Доставка на ламарина от въглеродна стомана: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
295 326,00 295 326,00 I място 

2. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 296 821,80 296 821,80 II място 

3. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 307 529,50 307 529,50 III място 

 

 

Втора обособена позиция - Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива стомана: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
264 770,00 264 770,00 I място 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 304 264,50 304 264,50 II място 

3. „С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 319 783,60 319 783,60 III място 

4. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 381 986,00 374 346,28 IV място 
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Трета обособена позиция - Доставка на профили и прокат: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. 

София 
132 836,32 132 836,32 I място 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 134 459,07 134 459,07 II място 

3. „Майкромет“ ООД, гр. Белене 146 233,84 146 233,84 III място 

 

Четвърта обособена позиция - Доставка на ламарина от корозоустойчива сплав: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 31 360,00 27 520,00 I място 

2. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 27 916,80 27 916,80 II място 

3. „С. Н. ВИТА“ ЕООД, гр. София 28 000,00 28 000,00 III място 

 

 

Мотиви за допускане на участниците: Офертите на допуснатите до класиране участници 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и договорената цена за 

изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

 

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

договори за възлагане предмета на поръчката с класираните на първо място участници по 

обособени позиции: 

Първа обособена позиция - Доставка на ламарина от въглеродна стомана: „Тисен Круп 

Матириалс България“ ООД, гр. София. 

Втора обособена позиция - Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива стомана: 

„Тисен Круп Матириалс България“ ООД, гр. София. 

Трета обособена позиция - Доставка на профили и прокат: „Тисен Круп Матириалс България“ 

ООД, гр. София. 

Четвърта обособена позиция - Доставка на ламарина от корозоустойчива сплав: „Сезар трейд” 

ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 5 бр. 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

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

 

 

Л А    – ................(п)................ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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


