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Утвърдил: .......(п)....... 

   инж. Ж. Динчев              Вх. номер 44927/21.12.2018г. 

Дата: 21.12.2018г. 
 
 

До  

Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

 

ДОКЛАД 

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

възлагане на обществена поръчка с рег. № 18078 и предмет: „Доставка на механизация и 

транспортна техника“,  
На 12.07.2018г. в 13:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповеди № 1125/ 

12.07.2018г. и № 1550/25.09.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

инж. З. Т.      –  Зам. Ръководител  “Отдел Материално 

 техническо снабдяване” 

Членове: 

1. П. К.              –  Агент снабдяване “Отдел Материално 

    техническо снабдяване” 

2. П. Х.        Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.             Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. Т. Т.           Специалист търговия, Търговски отдел 

 

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 

1 
„Евромаркет - БРД“ ООД, гр. 

София 
7894 11.07.2018г. 10:13 

2 „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 7895 11.07.2018г. 13:30 

 

На публичното заседание на комисията на 12.07.2018 г. присъстваше: 

 

г- н Милен Пасков Вълканов  - Упълномощено лице на кандидата „Евромаркет - БРД“ ООД, 

гр. София 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията: 
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  На закрито заседание комисията разгледа документите по реда на чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира липси и непълноти в ЕЕДОП. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 от 01.08.2018 г., 

в който  е отразено разглеждането на документите от комисията и е констатирано следното: 

Кандидатът „Евромаркет – БРД“ ООД гр. София отговаря на изискванията на 

възложителя. 

Кандидатът „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна не е декларирал наличие на сервизна 

мрежа в страната. Съгласно т.3 от раздел VІ.3 „Допълнителна информация“ от обявлението 

кандидатът следва да има сервиз в радиус до 60 километра от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

С писмо Изх. № 27249 / 01.08.2018г.  комисията  изпрати до кандидатите в обществената 

поръчка протокола с констатациите. 

Протокол №2 от 31.08.2018 г., отразяващ подробно допълнително представените 

документи за отстраняване на констатираните несъответствия с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

В законоустановения срок кандидатът „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна с писмо Вх. № 

27954/07.08.2018г. представи изисканите документи. 

 

Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявленията за участие, като 

възложителят обяви с решение 18078 – 2 / 03.09.2018г. кандидатите, които са поканени да 

представят първоначални оферти, како следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1. „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 

2. „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 

 

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

до участниците- Изх. № 32831/17.09.2018г. , както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на получаване  

на офертата 

1. „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 7994 25.09.2018г. 09:57 

2. „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 7995 25.09.2018г. 10:15 

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

След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното заседание, 

председателя на комисията изтегли жребий за определяне на последователността на 

участниците за провеждане на преговори по клаузите на договора и предложените цени за 

изпълнение на обществена поръчка с рег.№18078. 

 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

1 „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 

2 „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 

 

 

При отварянето на първоначалните оферти и провеждането на преговори с участниците  

със заповед № 1550 / 25.09.2018г. в работата на комисията встъпи, като председател инж. И. 

Х. – Ръководител, “Отдел материално техническо снабдяване“, на мястото на инж. З. Т. – 

Зам. Ръководител „Отдел материално техническо снабдяване“, която на 25.09.2018г. се 

намира в законоустановен отпуск. 

 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 25.09.2018 г. 

присъстваха: 
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- г – н С. Т. С. – Упълномощено лице на „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София. 

- г- н Т. К. – Управител на „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна. 

 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП комисията отвoри Първоначалните оферти  и проведе 

преговорите с участниците според изтегления жребий от председателя на комисията и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

 

 На 25.09.2018г. в 11:10 часа Комисията отвори представената от участника първоначална 

оферта и откри преговорите с  представителя на участника „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. 

София. 

 На 25.09.2018г. в 11:20 часа Комисията приключи  преговорите с  представителя на 

участника „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София. 

 

 На 25.09.2018г. в 11:20 часа Комисията отвори представената от участника първоначална 

оферта и откри преговорите с  представителя на участника „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна.  

 

 На 25.09.2018г. в 11:30 часа Комисията приключи преговорите с  представителя на 

участника „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна.  

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 25.09.2018 г. – 2 броя.  

 
Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протоколи от 

публичното заседание на комисията, представляващи неразделна част от настоящия доклад, 

видно от които първоначално предложените и договорените с участниците цени, са както 

следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена цена, 

лв., без ДДС 

Договорена цена, лв., 

без ДДС 

1. „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 219 100.00 216 000.00 

2. „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 177 000.00 115 000.00 

 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът  „Евромаркет - БРД“ ООД гр. София 

представи изисканите коригирани стойности на единичните цени  по поръчката с писмо 

вх.№ 34054/27.09.2018г. 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна представи 

изисканите коригирани стойности на единичните цени  по поръчката с писмо вх.№ 

34066/27.09.2018г. 

 

Разглеждане на техническите предложения на участниците: 

 

 На 16.10.2018г. с Изх. №36413 е изпратено писмо до участниците  „Инжконсулт“ ЕООД, 

гр. Варна и „Евромаркет - БРД“ ООД гр. София във връзка с техническите си предложения за 

изпълнение на поръчката  и на основание чл.104, ал. 5 от ЗОП да представят каталози на 

декларираните производители. 

 На 22.10.2018г. с Вх. №37013 „Евромаркет - БРД“ ООД гр. София представи каталог на 

декларирания производител. 

На 23.10.2018г. с Вх. 37244 „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна представи каталог на 

декларирания производител. 

 

Относно участника „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 

 

 На 03.12.2018г. с изх. № 42068 е изпратено писмо до участника Инжконсулт“ ЕООД, гр. 

Варна с искане, на основание чл.104, ал.5 от ЗОП да представи разяснения относно 
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констатираните от комисията несъотвествия между оферираните от него изделия и тези от 

официалнатите интернет страници на декларираните  производители, както следва: 

-  https://ep-equipment.en.made-in-china.com/company-ZHEJIANG-E-P-IMP-EXP-CO - за 

мотокара 

 

- http://en.sunward.com.cn/upload/file/2016/04/15/99bb68ebf85b44cd8bb44588c5fdaae4.pdf -

за минибагера. 

 

От участника, също така е поискано да представи доказателства за изпълнение на 

заложените от възложителя технически параметри на изделията. Констатираните от 

комисията несъответствия са посочени в таблиците по-долу, както следва:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Параметри и технически характеристики на нов мотокар 

Параметър 

Според поставените 

изисквания 

Възложителя 

Според оферта на 

участника 

Според официалната 

интернет страница на 

декларирания  

производител 

Радиус на завиване 2440 мм 2440 мм 2550 мм 

Междуосие 1700 мм 1700 мм 1750 мм 

Мощност на 

двигателя 
37.7 Kw 37.6 Kw 36.8 

 

Параметри и технически характеристики на нов мини багер 

Параметър 

Според поставените 

изисквания 

Възложителя 

Според оферта на 

участника 

Според официалната 

интернет страница на 

декларирания  

производител 

Кубатура на 

двигателя 
Макс. 1.250 куб. Макс. 1.250 куб. 1.330 куб. 

Дължина на рамо Мин. 1370 мм. Мин. 1370 мм. Мин. 1275 мм. 

Функция „Automatic 

Shift Down“ 

Изискваме следните 

функции 

Има такива функции 
Няма такива функции 

 

В указания срок участникът Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна не представи разяснения и 

допълнителни доказателства, удостоверяващи, че изделията ще бъдат произведени в 

съответствие с декларираните технически параметри. Съгласно условията, посочени в 

обявлението за обществена поръчка изискванията по техническите спецификации се считат 

за задължителни минимални изисквания към офертите и неспазването им води до 

отстраняване на участника от процедурата. 

 

Поради това, че на официалната страница на декларирания производител предлаганият от 

участника мини багер модел Excavator SWE 25 не съществува, а производителят е обявил 

мини багер модел Excavator SWE 25В, чийто технически характеристики не отговарят на 

предварително обявените от Възложителя изисквания.  

 

На основание чл.107, т.2, буква “а”, във връзка с чл.104, ал.5 от ЗОП участника 

„Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 
Предложени за отстраняване участници: „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 

 

https://ep-equipment.en.made-in-china.com/company-ZHEJIANG-E-P-IMP-EXP-CO%20-
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В работата на комисията встъпи, като член Б. Б. – Агент снабдяване, “Отдел материално 

техническо снабдяване“, на мястото на П. К. – Агент снабдяване „Отдел материално 

техническо снабдяване“, който към 17.12.2018г. е с прекратени трудови правоотношения. 

 

 Всички участници приемат проектът 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.№ 18078 и предмет „Доставка на механизация и транспортна техника“”, 

както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена цена, 

лв., без ДДС 
Класиране 

2. 
„Евромаркет - БРД“ ООД, гр. 

София 
219 100.00 216 000.00 Първо място 

 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания участник  

„Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София при условията на офертата му и документацията за 

участие. 

 

 

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

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. И. Х.        – ……(П)…… 

Членове:  

1. Б. Б.    – ……(П)…… 

2. П. Х.    – ……(П)…… 

3. М. С.     – ……(П)…… 

4. Т. Т.        – ……(П)…… 
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