
 

ТО/ММ/ММ     
 

Вх. номер 32172/11.09.2018г. 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с рег. № 18075 и предмет: “Доставка на 

електрооборудване за реализация на земна защита на секции 13РА/Б ” 

 

На 23.08.2018 г. от 13:00 часа в открито заседание продължи своята работа 

комисия, назначена със заповеди № 1070/04.07.2018 г. и №1372/23.08.2018г. на 

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

 

Председател:  

М.Г.           − Началник „Електроцех“ 

Членове: 

1.К.К.     – Зам. Ръководител Ел. Лаборатория „Електроцех” 

2. П.Х.     − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С.Н.      − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М.М.              − Специалист търговия, Търговски отдел 

   

  На 23.08.2018г. с  Заповед № 1372   М.Г. - Началник „Електроцех” встъпи в 

работата на комисията на мястото на Н.Б. – Ръководител Ел. Лаборатория 

„Електроцех”, който се намира в законоустановен отпуск. 

В работата на комисията встъпи резервния член П.Х. – юрисконсулт на 

мястото на М.Б. – юрисконсулт, който е в законоустановен отпуск. 

 

На заседанието на комисията не  присъстваше представител на участниците. 

 

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с 

Предлагани ценови параметри на участниците „Белком“ ООД, гр. Бургас, 

„Елпром трафо СН“ АД, гр. Кюстендил, „Леми трафо“ ЕАД, гр. Перник, 

„Електро плюс“ ООД, гр. Пловдив, „АСМ електрик“ ООД, София и „ПМ 

Електрикал“ ЕООД, гр. София тъй като офертите им отговарят на изискванията 

на възложителя. 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 

най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

На 23.08.2018 г. в 13:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри: 

По първа обособена позиция с предмет: „Доставка на 2 броя заземителни 

маслени трансформатори за външен монтаж“ 
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№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Елпром Трафо СН“ АД, гр. Кюстендил 11 200.00 

2 „Леми Трафо” ЕАД, гр. Перник 17 480.00 

3 „АСМ Електрик“ ООД, гр. София 13 700.00 

 

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

№ 30790/30.08.2018г. комисията изиска от участника: „Елпром Трафо СН“ АД, 

гр. Кюстендил да представи подробна писмена обосновка на предложената от 

него цена за изпълнение на обществената поръчка в частта и по първа 

обособена позиция. 

С писмо вх. № 31240 от дата 03.09.2018г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

постъпи обосновка на „Елпром Трафо СН“ АД, гр. Кюстендил. 

 

В съответствие с чл.72, ал.3 от ЗОП комисията разгледа представената от  

„Елпром Трафо СН“ АД, гр. Кюстендил писмена обосновка на предложената от 

него цена и реши да приеме същата, тъй като са изложени 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: участникът е  

производител на предлаганите изделия, което изключва формиране на 

допълнителни търговски разходи при участието на посредници.  Заложена е 

минимална печалба за организацията, което е съобразено с икономическите 

условия в страната. Оптимизирани са условията на доставка на основните 

суровини и материали, големи количества  на складова наличност  на 

суровините и материалите, създават изключително благоприятни условия  за 

изпълнение на производствените дейности. Участникът използва собствена 

техника и оборудване, което гарантира високо ниво на обезпеченост, срочност  

и ниска себестойност на продукта. 

 

По втора обособена позиция с предмет: „Доставка на 2 броя заземителни 

съпротивления за външен монтаж тип EBD019-20R-7U2-2, производство на 

фирма „GINO” или еквивалентно“ 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр. София 9 578.00 

 

По трета обособена позиция с предмет: „Доставка на 22 броя токови релета 

тип СМЕ420-D-2, производство на фирма „Bender” или еквивалентно“ 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1  „Белком” ООД, гр. Бургас 9 214.26 

 

По четвърта обособена позиция с предмет: „Доставка на 50 броя 

разглобяеми токови трансформатори (феранти) тип KOLA 06D2 400/5, 

производство на фирма „АВВ” или еквивалентно“ 

№ Наименование и седалище Предлагана цена 
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 на участника лева без ДДС 

1 „Електро  Плюс” ООД, гр. Пловдив 34 850.00 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

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

оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с рег.№ 18075 с предмет „Доставка на електрооборудване 

за реализация на земна защита на секции 13РА/Б”, както следва: 

 

По първа обособена позиция с предмет: „Доставка на 2 броя заземителни 

маслени трансформатори за външен монтаж“ 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

 Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. 
„Елпром Трафо СН“ АД, гр. 

Кюстендил 
11 200.00 Първо място 

2. „АСМ Електрик“ ООД, гр. София 13 700.00 Второ място 

3. „Леми Трафо” ЕАД, гр. Перник 17 480.00 Трето място 

 

По втора обособена позиция с предмет: „Доставка на 2 броя заземителни 

съпротивления за външен монтаж тип EBD019-20R-7U2-2, производство на 

фирма „GINO” или еквивалентно“ 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр. София 9 578.00 Първо място 

 

По трета обособена позиция с предмет: „Доставка на 22 броя токови релета 

тип СМЕ420-D-2, производство на фирма „Bender” или еквивалентно “ 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1.  „Белком” ООД, гр. Бургас 9 214.26 Първо място 

 

По четвърта обособена позиция с предмет: „Доставка на 50 броя 

разглобяеми токови трансформатори (феранти) тип KOLA 06D2 400/5, 

производство на фирма „АВВ” или еквивалентно“  

                        

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Цена, лв., без 

ДДС 
Класиране 

1. 
 „Електро  Плюс” ООД, гр. 

Пловдив 
34 850.00 Първо място 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на .........................2018 г. 
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Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/02.08.2018г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и Протокол № 2/17.08.2018г. за 

разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от  офертите на участниците. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

Председател:  

М.Г.     − ………(п)………… 

Членове: 

1. К.К.   − ………(п)………… 

2. П.Х.    − ………(п)…………. 

3. С.Н.     − ………(п)………….. 

4. М.М.    − ………(п)………….. 

 


