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Утвърдил: .......(п)....... 

   инж. Ж. Динчев              Вх. номер 35412/09.10.2018г. 

Дата: 09.10.2018г. 

 

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. № 18093 и предмет: 

„Ремонтни дейности по съоръжения във ВС и П“ 
На 31.07.2018г. в 13:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед 

№ 1238/ 31.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

  И. Т.      – Зам. Началник цех “Въглищно стопанство и  

              пепелоизвоз” 

 

Членове: 

1. С. М.          – Инженер Механик ГТЛ I-участък „Въглищно  

           стопанство и пепелоизвоз“ 

2. П. Х.             Юрисконсулт, Правен отдел  

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

4. М. М.         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 3 (три ) заявления: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

1 
„Металик“ АД, гр. Стара 

Загора 
7906 16.07.2018г. 14:10 

2 
„Металинвест - ремко“ 

ЕООД, гр. Стара Загора 
7920 25.07.2018г. 13:46 
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3 
„Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора 
7934 30.07.2018г. 10:45 

 

На публичното заседание на комисията на 31.07.2018 г. не  присъстваха 

представители на кандидатите: 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

заявленията: 

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, че заявленията на кандидатите 

са представени в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително 

обявените от Възложителя условия в обявлението и документацията за участие 

в процедурата. Кандидатите отговарят на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

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

31.08.2018 г., и продължи своята работа, като предложи на възложителя 

предварителен подбор на заявленията за участие. Възложителят обяви с 

решение 18093 – 2 / 03.09.2018г. кандидатите, които са поканени да представят 

първоначални оферти, како следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1. „Металик“ АД, гр. Стара Загора 

2. „Металинвест - ремко“ ЕООД, гр. Стара Загора 

3. „Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

   В обявения срок са постъпили 3 (три) първоначални оферти след 

изпратена покана до участниците- Изх. № 32830/17.09.2018г. , както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферт

ата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. 
„Металинвест – Ремко” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7992 21.09.2018г. 14:52 

2. „Металик“ АД, гр. Стара Загора 7996 25.09.2018г. 10:45 

3. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7997 25.09.2018г. 11:31 

 

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.№18093. 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 



ТО/ММ/ММ   3  
 

1 „Металинвест - ремко” ЕООД гр. Стара Загора 

2 „Металик“ АД, гр. Стара Загора 

3 „Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

При отварянето на първоначалните оферти и провеждането на преговори с 

участниците  със заповед № 1552 / 25.09.2018г. в работата на комисията встъпи, 

като председател инж. Й. К. – Началник цех, “Въглищно стопанство и 

пепелоизвоз“, на мястото на инж. И. Т. – Зам. Началник цех „Въглищно 

стопанство и пепелоизвоз“, който на 25.09.2018г. се намира в законоустановен 

отпуск. 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

25.09.2018 г. присъстваха: 

- г-н В. П. П. – Упълномощено лице  на  „Металик“ АД                                                                                                                                                                                                                                     

гр. Стара Загора; 

 -  г-н И. М. – Управител на „Техноинженеинг“ ЕООД, гр. Стара Загора; 

 

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 откритите преговори на 25.09.2018 от 13:02 не присъстваше представител 

на „Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара Загора. Комисията отвори, разгледа 

и прие представената първоначална оферта. 

  

На 25.09.2018г. в 13:06 часа Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника 

„Металик” АД, гр. Стара Загора.  

 

 На 25.09.2018г. в 13:10 часа Комисията приключи преговорите с  

представителя на участника „Металик” АД, гр. Стара Загора.  

 

 На 25.09.2018г. в 13:11 часа Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника 

„Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 На 25.09.2018г. в 13:15 часа Комисията приключи преговорите с  

представителя на участника „Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора. 

  

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 25.09.2018 г. – 3 

броя.  

 

 След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията 

констатира, че техническото и ценовото предложения на участниците отговарят 

на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

  

Отстранени участници: няма 
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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. 
„Металинвест – Ремко” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
399 869.00 399 869.00 

2. „Металик“ АД, гр. Стара Загора 220 364.00 198 400.00 

3. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
184 729.00 183 500.00 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът „Металик“ АД, гр. Стара 

Загора представи изисканите коригирани стойности на единичните цени  по 

поръчката с писмо вх.№ 34002/27.09.2018г. 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът „Техноинженеринг“ ЕООД, 

Стара Загора  представи изисканите коригирани стойности на единичните цени  

по поръчката с писмо вх.№ 34193/28.09.2018г. 

    Предвид това, че ценовите предложения на участниците 

„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора и „Металик“ АД, гр. Стара Загора 

са по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната стойност на 

предложенията на останалите участници се налага представяне на писмени 

обосновки, както следва:  

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

№ 34052/27.09.2018 г. комисията изиска от участника „Техноинженеринг“ 

ЕООД, Стара Загора да представи подробна писмена обосновка на 

предложената от тях цена по обществената поръчка. 

С писмо вх. № 34194 от дата 28.09.2018 г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

постъпи обосновка на Техноинженеринг“ ЕООД, Стара Загора. 

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

писмена обосновка на предложената от участника „Техноинженеринг“ ЕООД, 

Стара Загора цена и реши да приеме същата, тъй като са изложени 

обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП свързани с наличието 

на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката, а именно: 

участникът разполага с дългогодишен опит в ремонтни и сервизни дейности и 

текуща поддръжка във въглеснабдяването, производствените процеси са 

оптимизирани и технологично и инструментално екипирани, разполага със 

собствена база и собствено оборудване с висока производителност, както и със 

собствен транспорт. Участникът разполага с квалифицирани ръководни, 

контролни  и изпълнителски кадри които  са в състояние да изпълнят 

предвидения обем дейности по поръчката, което е предпоставка за ефикасно 

организиране на изпълнението и свеждане на загубите  на технологично време 

и материали до минимум. Участникът е изпълнил и продължава да изпълнява 

над десет договори в енергиен комплекс „Марица изток“, в т.ч. и в „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД. При изпълнение на договорите си участникът стриктно 
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се придържа към изискванията на чл.115 от ЗОП, свързани с опазване на 

околната среда, социалното и трудовото право.  

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

№ 34053 27.09.2018г. комисията изиска от участника: „Металик“ АД гр. Стара 

Загора да представи подробна писмена обосновка на предложената от тях цена  

по предмета  на обществената поръчка. 

С писмо вх. № 34566 от дата 02.10.2018г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

постъпи обосновка на „Металик“ АД гр. Стара Загора. 

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

„Металик“ АД гр. Стара Загора писмена обосновка на предложената от 

участника цена и реши да приеме същата, тъй като са изложени обстоятелства 

по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 и т.4 от ЗОП, свързани с наличието на 

изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката и спазване на 

задълженията по чл.115 от ЗОП, а именно:  

„Металик“ АД гр. Стара Загора към настоящия момент изпълнява договори с 

място на изпълнение „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, за периода, в който е 

предвидено да се изпълнява обществената поръчкa в резултат на което в цената 

са заложени минимални разходи за мобилизация и демобилизация. Участникът 

разполага с висококвалифициран ръководен инженерен и изпълнителски 

персонал с опит при изпълнението на сходни договори. Дружеството разполага 

със собствена база в близост до „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД снабдена с 

машини, приспособления, инструменти и екипировка с висока 

производителност, отговарят на съвременните технически условия и позволяват 

ефикасно изпълнение на услугите. Опитния собствен персонал на дружеството 

позволява изпълнението на ремонтните дейности с висока производителност и 

оптимизирани човекочасове. Спазени са изискванията на чл.115 от ЗОП, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право.  

 

 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.№ 18093 и предмет „Ремонтни 

дейности по съоръжения във ВС и П”, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена 

цена, лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора 
184 729.00 183 500.00 

Първо 

място 

2. 
„Металик“ АД, гр. Стара 

Загора 
220 364.00 198 400.00 

Второ 

място 

3. 
„Металинвест – Ремко” 

ЕООД, гр. Стара Загора 
399 869.00 399 869.00 Трето място 

Така формираната обща стойност на база единични цени е използвана 

единствено за целите на класирането. 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за възлагане на 

предмета на поръчката с класирания на първо място участник 



ТО/ММ/ММ   6  
 

„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора на база единични цени на 

видовете ремонтни дейности, като стойността му е до 400 000,00 лв. или до 2 

години от датата на сключване на договора, което от двете събития настъпи по 

– рано. 

 

Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 3 бр. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

       Й. К.  – ………(П)…….. 

Членове:  

1.С. М.    – ………(П)…….. 

2. П. Х .   – ………(П)…….. 

3. С. Н.   – ………(П)…….. 

4. М. М.  – ………(П)…….. 
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