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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: Ж. Динчев   (П) 
     19.04.2019г. 

 

 

“TЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

Вх. № ……14751……………. 

Дата ………..19.04.2019 г….. 

 

 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 1934 / 14.11.2018 г. 

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

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

18120 и предмет „Доставка на резервни части за парни турбини ”. 

Председател:  

инж. И. С.  - Ръководител КТО 

Членове: 

1. инж. Д. Н. - Технолог, ТЦ част 700 MW 

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: № 1934 / 14.11.2018 г. 

Промени в състава на комисията: няма. 

На 14.11.2018г. 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. Сиана електрик ЕООД, гр. София 8093 09.11.18 13.01 І,ІІ и IV 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 8099 12.11.18 11.58 І,ІІ и IV 

3. Билдтрон ЕООД, гр Варна 8104 13.11.18 10.08 І и ІІ 

4. 
Тошиба Интернешънъл (Юръп) 

ЛТД - клон България 
8105 13.11.18 10.08 ІІI 
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5. UAB Svertas Group Литва 8106 13.11.18 11.16 І,ІІ и IV 

6. 
Технокомерс ООД. гр. Стара 

Загора 
8108 13.11.18 13.05 І 

7. 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
8112 13.11.18 15.30 І,ІІ и IV 

 

При разглеждане на представените заявления за участие в процедурата комисията 

изготви Протокол № 1 от 03.12.2018 г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП и Протокол № 2 от 21.12.2018г. за предварителен подбор на кандидатите.  

Kандидатите „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна, „UAB Svertas Group“, Литва и 

„Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора бяха отстранени от участие в процедурата, 

тъй като са представили технически и ценови предложения за всяка обособена 

позиция, за която участват в противоречие с чл. 18, ал. 4 от ЗОП и чл. 34 от 

ППЗОП.  

Кандидатът Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД - клон България беше отстранен 

от участие в процедурата, тъй като не представи изисканите допълнителни 

документи. В резултат, бе прекратена трета обособена позиция от процедурата, 

тъй като единственото подадено заявление за участие е неподходящо. 

След извършен подбор, участниците Сиана електрик ЕООД, гр. София, Ванца 

партнерс ООД, гр. Варна и Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София бяха поканени да 

подадат първоначални оферти и да проведат преговори на 15.01.2019г. от 10:30 

часа. 

 

Участници, подали първоначални оферти по процедурата са: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

оферта 

Дата на 

подаване 

оферта 

Час на 

подаване 

оферта 

Обособена 

позиция 

1. 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
8263 11.01.19 13.21 1, 2 и 4 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 8267 14.01.19 12.38 1, 2 и 4 

3. 
Сиана електрик ЕООД, гр. 

София 
8268 14.01.19 12.38 1, 2 и 4 

 

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.№ 18120. 
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Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

1. Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 

3. Сиана електрик ЕООД, 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 за парни турбини тип К-

210/215/-130” 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
1 097 028.00 1 097 028.00 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 1 105 231.68 1 105 231.68 

3. Сиана електрик ЕООД, гр. София 639 042.00 639 042.00 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за парни турбини тип К-

165-130“ 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
205 150.00 205 150.00 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 206 443.65 206 443.65 

3. Сиана електрик ЕООД, гр. София 221 492.00 221 492.00 

- IV-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за подгреватели високо 

налягане на парни турбини тип К-165-130 и тип К-210/215/-130“ 

№ Участник 

Предложена 

цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
133 600.00 133 600.00 

2. Ванца партнерс ООД, гр. Варна 233 800.38 233 800.38 

3. Сиана електрик ЕООД, гр. София 135 060.00 135 060.00 
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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. 

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

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

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, въз основа на което с писмо изх. № 4335/04.02.2019г. 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 

Сиана електрик ЕООД, гр. София. 

След изтичане на определения срок, комисията пристъпи към разглеждане и 

обсъждане на получената подробна писмена обосновка с вх. № 4612/ 06.02.2019г. 

В нея участникът е посочил, че е официален представител за България на 

производителите ООО "ПКП ТУРБОЭНЕРГОСЕРВИС", АО «КЗАЭМ» 

(Акционерное общество «Калужский завод энергетического машиностроения»), 

ООО “ТУРБОИНЖИНИРИНГ” и ОАО "МО "ЭНЕРГОМАШ", поради което 

получава преференциални цени. Участникът посочва още, че се доставят части 

серийно производство и се повишава ефективността на производствените процеси, 

но това обстоятелство не се отнася пряко към участника, а минимизираните 

транспортни разходи не обосновават такава голяма разлика в цената спрямо 

останалите предложения. Наличието на въведена система за управление на 

качеството по ISO 9001:2015 е поставено като критерий за подбор в процедурата и 

важи в еднаква степен за всички участници. 

Участникът е представил ценова оферта с почти 50% по-ниска от тази на 

останалите участници, както и от получената пазарна консултация при подготовка 

на процедурата. Резервните части по обособена позиция № 1 са предназначени за 

парни турбини тип К-210/215/-130, които са скъпоструващо съоръжение и 

евентуални аварии в работата й биха довели до спиране работата на енергоблокове 

на централата. В този смисъл, с писма изх. № 8240/01.03.2019 г., изх. № 

8218/01.03.2019 г., изх. № 8239/01.03.2019 г. и изх. № 8217/01.03.2019 г., бе 

направено запитване до 4-те посочени заводи, производители на оборудването, 

дали действително произвеждат посочените резервни части като позиции от 
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спецификацията на Приложение №1 и дали участникът „Сиана електрик“ ЕООД е 

оторизиран (упълномощен) от тях да достави тези изделия. 

В отговор постъпиха 3 писма, с вх. № 8668/ 05.03.2019г. от ООО "ПКП 

Турбоэнергосервис", вх. № 8807/ 06.03.2019г. от ООО “ТУРБОИНЖИНИРИНГ” и 

вх. № 9466/ 11.03.2019г. от ОАО "МО "ЭНЕРГОМАШ". Двата производителя 

ООО “ТУРБОИНЖИНИРИНГ” и ОАО "МО "ЭНЕРГОМАШ" потвърдиха, че 

участникът „Сиана електрик“ ЕООД е оторизиран (упълномощен) от тях и 

предлага тяхна продукция. Отговорът на ООО "ПКП Турбоэнергосервис" е, че не 

са получавали запитвания за резервни части от „Сиана електрик“ ЕООД и че 

научават за съществуването на тази фирма от запитването на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД. 

Представената от „Сиана електрик“ ЕООД информация, че са официален 

представител на производителя ООО "ПКП Турбоэнергосервис" е невярна, поради 

което не може да се приеме за доказано, че участника ползва преференциални 

цени за резервните части, предмет на процедурата. 

Също така, четвъртия посочен производител АО „Калужский завод 

энергетического машиностроения“ не представи информация, като не може да се 

приеме за доказано, че „Сиана електрик“ ЕООД е техен официален представител и 

ползва преференциална цена. АО „Калужский завод энергетического 

машиностроения“ е единствен деклариран производител за следните позиции от 

спецификацията 

Сумматор ч.№1408879 

1   1408879 Сумматор  бр. 2 

Детайли за АСК черт.№ 1157614СБ 

1 Поз.7 1157615 Щок бр. 1 

Комисията не приема представената обосновка, тъй като не са налице обективни 

обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно изключително 

благоприятни обстоятелства за участника. 

Във връзка с горното и на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП комисията предлага 

участника „Сиана електрик“ ЕООД за отстраняване от процедурата по 1-ва 

обособена позиция, тъй като офертата й не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от 

ЗОП.  

 

Класиране на участниците: 
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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 за парни турбини тип К-

210/215/-130” 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
1 097 028.00 1 097 028.00 I място 

2 Ванца партнерс ООД, гр. Варна 1 105 231.68 1 105 231.68 II 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 - Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София. 

 

- II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за парни турбини тип К-

165-130“ 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
205 150.00 205 150.00 I място 

2 Ванца партнерс ООД, гр. Варна 206 443.65 206 443.65 II място 

3 Сиана електрик ЕООД, гр. София 221 492.00 221 492.00 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 –  Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София. 

 

- IV-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за подгреватели високо 

налягане на парни турбини тип К-165-130 и тип К-210/215/-130“ 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
Емтекс инженеринг ЕООД, гр. 

София 
133 600.00 133 600.00 I място 

2 Сиана електрик ЕООД, гр. София 135 060.00 135 060.00 II място 

3 Ванца партнерс ООД, гр. Варна 233 800.38 233 800.38 III 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 – Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София. 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 3 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. И. С.   - ……..(П)………. 

Членове: 

1. инж. Д. Н.   - ……..(П)………. 

2. М. П.   - ……..(П)………. 

3. М. С.   - ……..(П)………. 

4. инж. Н. Д.  - ……..(П)………. 

 

 


