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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18078 -3/ 28.12.2018 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие, рег.№18078 и предмет „Доставка на 

механизация и транспортна техника” 

 

Днес 28.12.2018 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев 

- Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе предвид, че:  

 

1.С решение № 18078 – 01/07.06.2018г. e одобрено откриването на процедура за 

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

механизация и транспортна техника”. 

 

        2. Прогнозна стойност на поръчката: 220 000.00 лв  без ДДС.  

 

3.Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на 

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2018-0074. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1425.html. 

 

5.Докладът от комисията, назначен със Заповеди №1125/12.07.2018г. и 

№1550/25/09.2018г.  е утвърден от Изпълнителния директор на 21.12.2018г. 

 

6.По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 

интереси.   

 

На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  процедура 

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

участие, рег.№ 18078  и предмет „Доставка на механизация и транспортна 

техника”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.По поръчка с предмет „Доставка на механизация и транспортна техника“ 

 

 

1.1.Класира участника както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 

Предлагана 

цена в лв., 

без ДДС 

Договорена 

цена, лв., 

без ДДС 

Класиране 

1. „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 219 100.00 216 000.00 1 място 
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1.2.Отстранява следният участник: 

 

1.2.1 На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява участника 

„Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна, тъй като участникът е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Мотиви: 

 

  Изпратено e писмо до участника Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна с искане, на 

основание чл.104, ал.5 от ЗОП да представи разяснения относно констатираните 

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/2016/04/15/99bb68ebf85b44cd8bb44588c5fdaa

e4.pdf -за минибагера. 

 

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

на заложените от възложителя технически параметри на изделията. Констатираните  

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 

https://ep-equipment.en.made-in-china.com/company-ZHEJIANG-E-P-IMP-EXP-CO%20-
https://ep-equipment.en.made-in-china.com/company-ZHEJIANG-E-P-IMP-EXP-CO%20-
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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. 

 

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.  

 

1.3.Определя за изпълнител по договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник , „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София. 

 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички участници в 

процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 

   

Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия за 

защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 

Изп. директор: …..(П)….. 

          инж. Ж. Динчев 
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