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Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 25534 / 17.07.2018 г. 

17.07.2018 г. инж. Ж. Динчев 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 829 / 01.06.2018 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.№ 18069 и предмет: „Доставка на електроматериали” по три обособени позиции, 

в рамките на квалификационна система с рег. № 16117 

 

Председател: инж. М Г  - Н-к „Електроцех” 

Членове: 1. Д Л   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

2. Т Д   - Агент снабдяване, „ОМТС” 

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. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 7772 31.05.2018 13:05 1, 3 

2. „АСМ“ ООД, гр. София 7773 31.05.2018 13:05 2 

3. „Електро плюс” ООД, гр. Пловдив 7774 31.05.2018 13:05 1 

4. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 7775 31.05.2018 13:11 1, 3 

5. „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 7778 31.05.2018 14:25 2 

6. „Сибел“ ООД, гр. София 7780 31.05.2018 14:25 3 

 

Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: 

„Филкаб” АД, гр. Пловдив  - по втора обособена позиция; 

„Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора  - по втора обособена позиция; 

 

 

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

 

На 01.06.2018 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 

„Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 1 

„Електро плюс” ООД, гр. Пловдив 2 

„Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 3 

„Филкаб” АД, гр. Пловдив 4 

„АСМ“ ООД, гр. София 5 

„Сибел“ ООД, гр. София 6 
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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 електроинсталационни материали и прибори за 

автоматичен контрол: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 173 291,19 173 291,19 

2. „Електро плюс” ООД, гр. Пловдив 227 464,83 165 771,80 

3. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 229 879,02 164 549,31 

 

Втора обособена позиция - Доставка на комплекти за свързване на кабели: 

№ Участник Предложена цена Договорена цена 

1. „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 34 707,00 32 624,58 

2. „АСМ“ ООД, гр. София 34 789,00 33 222,00 

 

Трета обособена позиция - Доставка на електроизолационни материали: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 22 487,60 22 487,60 

2. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 24 978,50 23 990,40 

3. „Сибел“ ООД, гр. София 35 767,00 35 767,00 

 

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

представят коригирани стойности на единичните цени. 

С писмо вх. № 20129 / 06.06.2018 г. участникът „Трейд груп 2000“ ЕООД представи 

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

С писмо вх. № 19896 / 05.06.2018 г. участникът „Филкаб” АД представи коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

С писмо вх. № 19897 / 05.06.2018 г. участникът „Електро плюс” ООД представи коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

С писмо вх. № 19898 / 05.06.2018 г. участникът „АСМ“ ООД 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 дванадесет (12) 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. 

- Доставките ще се осъществяват периодично, след заявка с посочени количества: за първа 

обособена позиция в рамките на петнадесет работни дни, за втора обособена позиция в 

рамките на двадесет работни дни, за трета обособена позиция в рамките на седем работни дни, 

от датата на подаване на заявката. 

- Предлаганите изделия ще се придружават с „Декларация за съответствие” и ще имат CЄ –

маркировка; 

- Гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставка. 

 

След разглеждане на техническите спецификации, комисията констатира, че: 

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

Във връзка с поставеното условие, че Възложителят ще отстранява на основание чл.146, ал. 1 

от ЗОП оферта, в която делът на продуктите с произход от трети страни надвишава 50 на сто 
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от общата стойност на продуктите, включени в нея, комисията извърши проверка за 

наличието на това обстоятелство и констатира: 

• По Първа обособена позиция: няма основание за прилагане на чл.146, ал. 1 от ЗОП. 

• По Втора обособена позиция: няма основание за прилагане на чл.146, ал. 1 от ЗОП. 

• По Трета обособена позиция: няма основание за прилагане на чл.146, ал. 1 от ЗОП. 

 

Комисията продължи работата си като извърши проверка дали участниците са участвали в 

пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, че няма 

проведени пазарни консултации. 

 

След това комисията извърши проверка за наличието на необичайно благоприятни 

оферти. За първа, и втора обособени позиции няма основание за прилагане на чл.72, ал.1 от 

ЗОП. За трета обособена позиция, от таблицата с договорените цени се вижда, че 

предложението на участника „Елсвет“ ЕООД 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 

02.07.2018 г., комисията изиска от участника „Елсвет“ ЕООД да представи подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на III обособена 

позиция „Доставка на електроизолационни материали” 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:  

За участника са налице изключително благоприятни условия, тъй като  разполага със 

собствена производствена база в близост до местоположението на възложителя, което води и 

до по-ниски транспортни разходи. Участникът разполага със собствен транспорт и има богат 

опит в изпълнението на подобни поръчки. Заложил е минимална печалба и с оглед 

дългогодишни търговски отношения ползва преференциални цени и отстъпки.   

 

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.№ 18069 и предмет „Доставка на електроматериали” по обособени 

позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на електроинсталационни материали и прибори за 

автоматичен контрол: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 229 879,02 164 549,31 I място 

2. „Електро плюс” ООД, гр. Пловдив 227 464,83 165 771,80 II място 

3. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 173 291,19 173 291,19 III място 

 

Втора обособена позиция - Доставка на комплекти за свързване на кабели: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Трейд груп 2000“ ЕООД, гр. София 34 707,00 32 624,58 I място 

2. „АСМ“ ООД, гр. София 34 789,00 33 222,00 II място 

 

Трета обособена позиция - Доставка на електроизолационни материали: 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 
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лева без ДДС лева без ДДС 

1. „Елсвет“ ЕООД, гр. Стара Загора 22 487,60 22 487,60 I място 

2. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 24 978,50 23 990,40 II място 

3. „Сибел“ ООД, гр. София 35 767,00 35 767,00 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 електроинсталационни материали и прибори за 

автоматичен контрол: „Филкаб” АД, гр. Пловдив. 

Втора обособена позиция - Доставка на комплекти за свързване на кабели: „Трейд груп 2000“ 

ЕООД, гр. София. 

Трета обособена позиция - Доставка на електроизолационни материали: „Елсвет“ ЕООД, гр. 

Стара Загора. 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 6 бр. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. М Г   – ..............(п)................ 

Членове: 

Д Л    – ................(п)............... 

 

Т Д    – ...............(п)................ 

 

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

 

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


