
ТО/ГГ    

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие рег.№ 18076 с участника  

„Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Днес, 03.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18076 и предмет: „ Пещостроителни и 

изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на 

котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за 

обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”, между: 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед №1744 / 22.10.2018г. и  

Заповед № 2059 / 03.12.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” 

ЕАД в следния състав:  

Председател:  

инж. А. М.    - Зам. ръководител КТО 

Членове:  

1. М. Ж.      - Технолог, КТО 

2. П. П.-А.    - Гл. юрисконсулт, ПО  

3. М. С.     - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. инж. Н. Д.    - Специалист търговия - старши, „ТО” 

 

В работата на комисията встъпи като председател инж. А. М., назначен със Заповед 

№2059 / 03.12.2018 г., на мястото на инж. И. С., който се намира в законоустановен 

отпуск. 

 

От страна на Участника „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора –  С. П. – упъномощен 

представител 

 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. „Пещострой“ ЕООД, гр. Стара Загора 8149 03.12.2018 09:19 

  

На 03.12.2018г. в 10:03 ч. комисията отвори представената от участника първоначална 

оферта и откри преговорите с представителя на участника.  

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  поръчката 

е: 49 498 480.70 лв. /четиридесет и девет милиона четиристотин деветдесет и осем 

хиляди четиристотин и осемдесет лева и 70 стотинки./, без ДДС. 

 

 



ТО/ГГ    

 При провеждане на преговорите се констатира, че: 

 

✓ Предложената цена за изпълнение на поръчката е по-висока от прогнозната й 

стойност; 

✓ Eдиничните цени за отделните дейности от ценовото предложение са по-високи 

в сравнение с направената пазарна консултация от 05.04.2018 г.  

 

Представителят на участника обоснова повишението на цената с това, че в периода от 

датата на провеждане на пазарната консултация до датата на подаване на настоящото 

ценово предложение се завишават цените на основните материали (топлоизолационна 

вата и огнеупорни тухли) за изпълнение на СМР, което води до промяна на 

оферираните цени. 

В доказателство на горното същият представи кореспонденция с производителя на 

топлоизолационна вата, от която става видно, че е настъпило повишаване на цената 

на каменна минерална вата с рабицова мрежа, което има за последица увеличаване на 

цената на закупуваната от него топлоизолационна вата за изпълнение предмета на 

настоящата поръчка.  

Участникът допълнително представи обосновка за повишаване на цената от другия 

му основен контрагент, който произвежда огнеупорните тухли, необходими за 

изпълнение на поръчката.  Производителят на тази стока уведомява, че продажната 

им цена не е променяна от 2016 г., като посочва редица фактори, които участват в 

ценообразуване на себестойността на продукта, и които към днешна дата са се 

повишили, а именно: 

- Разходите за основни суровини и материали са увеличени с 5 %; 

- Цената на природния газ ведно с пренос, достъп и акциз е увеличена в сравнение 

с 2016 г. с близо 19 %; 

- Цената за ел. енергия е повишена с 10%; 

- Цената за външни услуги за изпълнение на екологичните изисквания и разходи 

за поддържане на машинния парк е повишена с над 8%; 

- Местните данъци и такси са увеличени с 70% през 2017 г. и с 50% през 2018 г.; 

- Поради отлив на работна ръка и липсата на квалифициран персонал, който да 

замени пенсиониращите се работници е увеличен ФРЗ на три пъти от 2016 г., 

като средната работна заплата е повишена с 40% за същия период. 

Посочено е че всички гореизброени фактори неизбежно водят до завишаване на 

цените на произвежданите изделия.  

  

Представителят на участника посочи, че от доставчиците на територията на страна 

единствено използваните от него доставчици имат производствения капацитет за 

осигуряване на необходимото количество топлоизолационна вата и огнеупорни 

тухли. Материали със същото качество биха могли да се осигурят и чрез внос (напр. 

от Германия), но същите биха били със значително по-високи цени.  

Комисията прие: 

Крайна цена за изпълнение на поръчката „Пещостроителни и изолационни работи 

по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, 

турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на 

гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”: 49 498 480.70 лв. /четиридесет и девет 

милиона четиристотин деветдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет лева и 70 

стотинки./, без ДДС. 

 

 



ТО/ГГ    

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за 

участие. 

 

 

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Атанас Митев     - …………(П)…………. 

 

Членове: 

1. Мария Желязкова     - …………(П)…………. 

 

2. Полина Попова-Антонова - …………(П)…………. 

 

3. Мариана Сталева     - …………(П)…………. 

 

4. инж. Нено Димов     - …………(П)…………. 

          

 

От страна на  Участника: 

......С...П........................................................... – …………(П)………….     

 


