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ПРОТОКОЛ № 2 
на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите 
на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание 
с рег.№18083 и предмет „Обследване на състоянието, технически решения и авторски 
надзор при настройката на опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на 
Блок № 8“.  
 

На 08.08.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 
№1158/17.07.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 
Председател: 
инж. Д. Р.   – Началник „КЦ”  

 
Членове:  
1. инж. К. К. –  Инж. Механик, „ТЦ” 
2. М. П.         – Юрисконсулт, „Правен отдел” 
3. С. Н.     –  Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 
4. инж. П. С   – Специалист търговия, „ТО” 

 

В работата на комисията встъпват резервни членове инж. К. К. на мястото на инж. В. 
П., който е в законоустановен отпуск и С. Н. на мястото на М. С., която е в законоустановен 
отпуск. 

 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на 
нередовности, посочени в Протокол № 1 от 27.07.2018 г. за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор на документите, комисията продължи 
своята работа в закрито заседание, и установи следното: 

 

Участникът ДЗЗД Консорциум "Инес-Пауър", гр. Варна (с участници в 
обединението „ИНЕС-Петракиев“ ООД и „Пауър Инженеринг“ ООД) с писмо вх. № 
27431/02.08.2018 г. е представил допълнителни документи, като е отстранил част от 
констатираните нередовности. Участникът обаче не е доказал, че е изпълнил дейности по 
оптимизация натоварването на лапите на цилиндрите на турбоагрегат над 50 MW. В 
представените допълнително еЕЕДОП и извадка от приемо-предавателни протоколи по 
изпълнение на договори е посочено, че участникът в обединението „Пауър инженеринг“ 
ООД е изпълнявал дейности по основен ремонт на турбоагрегат в „КонтурГлобал Марица 
изток 3“ АД. Комисията извърши допълнителна проверка в профила на купувача на 
„КонтурГлобал Марица изток 3“ АД относно цитираните договори и установи, че в 
спецификациите на договорите са включени само дейности по ремонт, а не и такива по 
оптимизация натоварването на лапите на цилиндри – технически консултации, контрол, 
разчет и определяне оптимално натоварване, анализ, отчетна документация и др. дейности 
съгласно спецификацията по настоящата процедура. Поради горното не може да се приеме, 
че участникът е изпълнил дейности по предмета на поръчката в частта по оптимизация 
натоварването на лапите на цилиндрите на турбоагрегат над 50 MW. В допълнение, при 
проверка в профила на купувача на „КонтурГлобал Марица изток 3“ АД, комисията 
констатира, че дейности по технически контрол, вкл. оптимизация натоварването на лапите 
на цилиндрите, по време на основен ремонт на турбини в „КонтурГлобал Марица изток 3“ 
АД са извършвани по отделни сключени договори с ПАД „Силови машини“, Русия. 

Поради горното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага на 
възложителя да отстрани от процедурата участника ДЗЗД Консорциум "Инес-Пауър", 
тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор. 

 

Участникът ДЗЗД "Енергия-Инженеринг", гр. София (с участници в обединението 
ЕООД „ЕНЕРГИЯ-ОРГРЕС и ПАД „ЛвивОРГРЕС“)с писмо вх. № 27627/03.08.2018 г. е 
представил изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към разглеждане на 
техническото предложение на участника ДЗЗД "Енергия-Инженеринг", тъй като отговаря 
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на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и е 
представил всички изискуеми документи. 
 

Участникът е представил техническо предложение по образец на Възложителя. В него 
е декларирал, че ще изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя: 

1. Срок за изпълнение: до 60 дни след края на основния ремонт на БЛ.№8 – 
20.01.2019г. 

1.1. Срокът за изпълнение на дейностите, описани в Приложение № 1, е за времето на 
извеждане на блока в ремонт съгласно годишен ремонтен график на „ТЕЦ Марица изток 2” 
ЕАД за 2018 г., съгласуван с ЕСО ЕАД (Приложение № 5). Блок №8 (КА-12 и ТГ-8) е  в 
основен ремонт за срок от 95 дни в периода 18.08.÷20.11.2018г. 

1.2. При технологична необходимост от изменение на съгласувания срок за ремонт 
и/или за провеждане на 72-часови проби и на база одобрена от ЕСО ЕАД заявка, след 
писмено уведомление, ще сключим допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 
1, т. 1 от ЗОП.  

1.3. Междинните срокове за изпълнение на отделните етапи ще се определят в 
протокол от оперативка на Дирекция „Ремонти“ и са задължителни за Изпълнителя. 
 

2. Изпълнението на предмета на поръчката ще се осъществява съгласно Техническото 
задание - Приложение №1 и Технически изисквания – Приложение №2 от документацията 
на поръчката 

 

3.Гаранционeн срок на извършените дейности: 12 месеца и започва да тече след 
приемане на съоръжението от ремонт и завършване на 72 часовата проба. 

 

4. Представените разработки и отчети се разглеждат и приемат на ТС. 
 

5.Приложно е представено Техническо предложение с описани дейностите за 
изпълнение на поръчката, необходимият персонал, техническо оборудване, график за 
изпълнение, използвана методика и софтуер и друго по преценка на кандидата.    
       
След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че техническото 
предложение на участника ДЗЗД "Енергия-Инженеринг"отговаря на изискванията на 
възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 
 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 14.08.2018 г. от 11:00 часа 
в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 
параметри“. 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 
09.08.2018 г. 
 
 
 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  
инж. Д. Р.        – .............................. 
 
Членове: 
инж. К. К.    – ................................ 
 
М. П.     – ................................  
 
С. Н.                     – ................................ 
 
инж. П. С.    – ................................ 
 
 


