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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18120-3 / 22.04.2019 г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура на договаряне с предварителна покана за 

участие с рег.№ 18120 и предмет: „Доставка на резервни части за парни турбин” 

 

Днес 22.04.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев 

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

 

1. Процедурата е открита с решения № 18120-1/10.10.2018 г. 

 

2. Прогнозна стойност на поръчката: 1 753 000 лв. лева без ДДС 

- I-ва обособена позиция: 1 220 000 лв. лева без ДДС 

- II-ра обособена позиция: 298 000 лв. лева без ДДС 

- IV-та обособена позиция: 235 000 лв. лева без ДДС 
 

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

Агенция по обществените поръчки под 00246-2018-0126. 

 

4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1503.html 

 

5. Докладът от комисията, назначена със Заповед № 1934 / 14.11.2018 г., е утвърден от 

Изпълнителния директор на 19.04.2019 г. 

 

6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликт 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.№ 18120 с предмет „Доставка на резервни части за парни турбини”, 

взе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. По първа обособена позиция с предмет „Доставка на резервни части за парни 

турбини тип К-210/215/-130“: 

1.1.Класира участниците по първа обособена позиция както следва: 

 

№ 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 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1503.html
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1.2. Отстранява участника Сиана електрик ЕООД, гр. София по първа обособена 

позиция с предмет „Доставка на резервни части за парни турбини тип К-210/215/-

130“, на основание чл.107, т.3 от ЗОП, тъй като офертата му не е приета съгласно 

чл.72, ал.3-5 от ЗОП. 

Мотиви 

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 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 
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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. 

1.3. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка по първа 

обособена позиция, класираният на първо място участник Емтекс инженеринг ЕООД, 

гр. София. 

 

2. По втора обособена позиция с предмет „Доставка на резервни части за парни 

турбини тип К-165-130“: 

2.1.Класира участниците по втора обособена позиция както следва: 

 

№ 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 

 

2.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка по втора 

обособена позиция, класираният на първо място участник Емтекс инженеринг ЕООД, 

гр. София. 

 

 

3. По  четвърта обособена позиция с предмет „Доставка на резервни части за 

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

 

3.1.Класира участниците по четвърта обособена позиция както следва: 

 

№ 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 

 

3.2. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка по четвърта 

обособена позиция, класираният на първо място участник Емтекс инженеринг ЕООД, 

гр. София. 
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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  

 


