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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 

 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

Утвърждавам: (П) 

  Ж.Д. 

 

 

        

 
“TЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

вх. № ……42935……………. 

Дата ………..10.12.2018 г…..  
 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 1433 / 04.09.2018 г. 

 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 

18102 и предмет „Доставка на резервни части за котлоагрегати тип ПК 38-4 ”. 

Председател:  

инж. К. К.   - Ръководител звено КТО 

 

Членове: 

1. инж. И. А.    - Технолог, КЦ 

2. М. П.    - Юрисконсулт, ПО  

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

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

Заповед за назначаване на комисия: № 1433 / 04.09.2018 г. 

Промени в състава на комисията: има. 

На 04.09.2018г. в 10:30ч. започна своята работа горепосочената комисия, като 

разгледа подадените от кандидатите заявления, а именно: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

Обособе

на 

позиция 

1. Металик АД, гр Стара Загора 7950 23.08.18 10.52 І,ІІ 

2. Модул АД. гр. Бяла 7955 30.08.18 13.46 І 

3. Ремотекс М ООД, гр. София 7958 03.09.18 9.05 І 
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4. 
Металинвест - ремко ЕООД, гр 

Стара Загора 

7959 03.09.18 11.09 ІІ 

5. 
Техноинженеринг ЕООД, гр 

Стара Загора 

7960 03.09.18 12.50 ІІ 

6. Валис ЕООД, гр Стара Загора 7961 03.09.18 15.10 І,ІІ 

На заседанието на комисията присъстваха представители на кандидатите: 

Ремотекс М ООД, гр. София – Т. П. – упълномощен представител 

Валис ЕООД, гр Стара Загора – Д. И. – упълномощен представител 

С отваряне на заявленията на кандидатите и оповестяване на документите, които се 

съдържат приключи публичната част от работата на комисията. 

На закрито заседание комисията разгледа представените заявления за участие в 

процедурата и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изготви Протокол №1 от 

17.09.2018 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  

В законоустановения срок от получаване на Протокол № 1 всички кандидати 

представиха изисканите документи. На 26.09.2018г. комисията продължи своята 

работа, разгледа допълнително представените документи, и констатира, че 

заявленията на кандидатите отговарят на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

След извършен подбор участниците са поканени да проведат преговори на 

20.11.2018г. от 10:00 часа. 

Първоначалните оферти са подадени, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

1. 
Металинвест - ремко ЕООД, гр Стара 

Загора 

8123 19.11.20118 15:27 

2. Модул АД. гр. Бяла 8124 19.11.20118 15:27 

3. Валис ЕООД, гр Стара Загора 8125 20.11.20118 08:03 

4. Металик АД, гр Стара Загора 8126 20.11.20118 08:24 

5. Ремотекс М ООД, гр. София 8127 20.11.20118 08:54 

6. 
Техноинженеринг ЕООД, гр Стара 

Загора 

8128 20.11.20118 08:57 

 

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.№18102. 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 
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1. Модул АД. гр. Бяла; 2. Техноинженеринг ЕООД, гр Стара Загора; 3. Валис ЕООД, 

гр Стара Загора; 4. Металик АД, гр Стара Загора; 5. Металинвест - ремко ЕООД, гр 

Стара Загора; 6. Ремотекс М ООД, гр. София 

Провеждане на преговори:  

Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са отразени в 

протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна част от настоящия 

доклад, видно от които първоначално предложените и договорените с участниците 

цени са както следва: 

- I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за 

котлоагрегати тип ПК 38-4” 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. Модул АД. гр. Бяла 264 636.00 238 172.40 

2. Валис ЕООД, гр Стара Загора 317 194.00 317 194.00 

3. Металик АД, гр Стара Загора 308 296.00 236 700.00 

4.  Ремотекс М ООД, гр. София 249 925.84 198 890.00 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши проверка и установи наличие 

на повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, въз основа на което определи 5 

(пет) дневен срок за представяне на подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на ценовото предложение по І -ва обособена позиция на участника 

Ремотекс М ООД, гр. София. 

Предвид горното на 21.11.2018г. е изпратено писмо с изх. № 40627 до участника 

Ремотекс М ООД, гр. София, с което е определен 5 (пет) дневен срок за предоставяне 

на подробна писмена обосновка за начина на образуване на представеното ценово 

предложение. След изтичане на определения срок, комисията пристъпи към 

разглеждане и обсъждане получена подробна писмена обосновка с вх. № 40949/ 

23.11.2018г. 

По отношение на обосновката комисията установи следното: Участникът не е 

представил формирането на цената, която предлага за изпълнение на поръчката. 

Същият е изтъкнал дългия опит, който има в производството на резервни части за 

котлоагретати, но същият не е достатъчно условие за приемане на обосновката за 

образуване на цената. На следващо място се позовава на избрани технически решения 
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или наличието на изключително благоприятни условия за участника, като не се 

аргументира. Изложението е общо и бланкетно. Не се конкретизира избраното 

техническо решение, нито в какво се изразяват благоприятните условия за участника, 

които ще му позволят формирането на предложената цена. Липсват конкретни 

доказателства и по отношение на твърдението за оригиналност на предложението за 

изпълнение на услугата. 

Представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена. 

Представената обосновка е непълна и липсва обективност относно обстоятелствата по 

чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът.  

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 107, т. 3, предл. второ от ЗОП, 

комисията не приема предложената обосновка и предлага участника Ремотекс М 

ООД, гр. София за отстраняване от настоящата обществена поръчка по І -ва 

обособена позиция. 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на брони и преходи за котлоагрегати тип ПК 38-

4“, съгласно спецификация. 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Техноинженеринг ЕООД, гр Стара 

Загора 
105 000.00 99 500.00 

2. Валис ЕООД, гр Стара Загора 101 280.00 101 280.00 

3. Металик АД, гр Стара Загора 138 083.00 136 702.00 

4. 

Металинвест - ремко ЕООД, гр 

Стара Загора 
81 000.00 78 000.00 

 На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши проверка и установи 

наличие на повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, въз основа на 

което определи 5 (пет) дневен срок за представяне на подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение по IІ - ра обособена позиция на 

участника Металинвест - ремко ЕООД, гр Стара Загора. 

 Предвид горното на на 21.11.2018г. е изпратено писмо с изх. № 40628 до 

участника Металинвест - ремко ЕООД, гр Стара Загора, с което е определен 5 (пет) 

дневен срок за предоставяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване 

на представеното ценово предложение. След изтичане на определения срок, 

комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане получена подробна писмена 

обосновка с вх. № 41149/26.11.2018 г. 
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За участника са налице изключително благоприятни условия съгласно чл. 72, ал. 2, т. 

2 от ЗОП, тъй като са изработвали и доставяли идентични изделия за възложителя 

през 2017 г., разполагат с налични материали за изработка, както и с програми за 

разкрой на изделията, които ще се използват отново. По този начин участникът има 

предимство и допълнително редуцира разходите си. Представената обосновка е пълна 

и обективна, поради което комисията я приема. 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. Представени 

са всички изискуеми документи. 

Класиране на участниците: 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението 

на задачата в протокола, класирането е както следва: 

- I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части с механична обработка за 

котлоагрегати тип ПК 38-4” 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 Металик АД, гр Стара Загора 308 296.00 236 700.00 I място 

2 Модул АД. гр. Бяла 264 636.00 238 172.40 II място 

3 Валис ЕООД, гр Стара Загора 317 194.00 317 194.00 III място 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - Металик АД, гр Стара Загора. 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на брони и преходи за котлоагрегати тип ПК 38-

4“, съгласно спецификация. 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
Металинвест - ремко ЕООД, гр 

Стара Загора 
81 000.00 78 000.00 I място 

2 
Техноинженеринг ЕООД, гр Стара 

Загора 
105 000.00 99 500.00 II място 

3 Валис ЕООД, гр Стара Загора 101 280.00 101 280.00 III място 

4 Металик АД, гр Стара Загора 138 083.00 136 702.00 IV място 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник – Металинвест - ремко ЕООД, гр Стара Загора. 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 6 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. К. К.  - …………(П)…………. 

Членове: 

1. инж. И. А.   - …………(П)…………. 

2. М. П.   - …………(П)…………. 

3. М. С.   - …………(П)…………. 

4. инж. Н. Д.   - …………(П)…………. 

 

 


