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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД,  

с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

______________________________________________________________ 

 
Утвърдил: .......(п)....... 

    инж. Ж. Динчев             Вх. номер 14768/19.04.2019г. 

 

Дата: 19.04.2019г. 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 2015 / 26.11.2018г. 

 

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

обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с  

рег.№18124 и предмет „Доставка на резервни части за прахоприготвящи 

системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) 

и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

 

Председател:  

инж. К. К.        - Ръководител звено, КТО 

Членове: 

1. М. П.         - Юрисконсулт, Правен отдел  

2. Т. Т.          - Специалист търговия, Търговски отдел 

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

4. инж. Т. Т.       - Технолог, Котелен цех 

 

Заповед за назначаване на комисия: № 2015 / 26.11.2018г.  

На 26.11.2018г. в 13ч. започна своята работа горепосочената комисия, като 

разгледа подадените от кандидатите заявления, а именно: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване  

Час на 

получа 

ване  

 

Обособена 

позиция 

1. ДЗЗД Техномат, гр.Варна 8077 05.11.2018 12:52 3 

2. Металик АД, гр.Стара Загора 8091 08.11.2018 15:36 1,2,4 

3. 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
8122 19.11.2018 15:27 

1,4 

4. 
Технокомерс ООД,  

гр.Стара Загора 
8132 

22.11.2018 
12:56 

3 

5. Ремотекс М ООД, гр.София 8136 23.11.2018 11:51 2 
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6. 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 
8137 

23.11.2018 
12:30 

1 

7. Валис ЕООД, гр.Стара Загора 8138 23.11.2018 13:12 1,2,4 

8. 
Дани 151 ЕООД, гр.Стара 

Загора 
8140 

23.11.2018 
15:38 

3 

9. Модул АД, гр.Бяла 8141 23.11.2018 15:38 2 

 

На публичното заседание на комисията на 26.11.2018г. присъстваха 

представители на следните участници: 

- П. Г. - пълномощник на „Ремотекс М“ООГ, гр.София 

- Д. И. – пълномощник на „Валис“ЕООД, гр.Стара Загора 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на 

представените заявления, като състави протоколи от заседанията си, както 

следва: 

 

Протокол №1 от 10.12.2018г. за съответствие с изискванията към личното 

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

за резултатите от извършен предварителен подбор, в който подробно са 

отразени несъответствията на подадените заявления от кандидатите ДЗЗД 

Техномат, гр.Варна; Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора и Дани 151 

ЕООД, гр.Стара Загора, с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя. 

 

Допълнение към Протокол №1 от 17.12.2018г., за отстраняване на допусната 

фактическа грешка в Протокол №1/10.12.2018г. 

 

Протокол №2 от 21.01.2019г., отразяващ подробно допълнително 

представените документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Кандидат, който не отговаря на обявените от възложителя изисквания за 

подбор: 

„Дани 151“ЕООД, гр.Стара Загора на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, тъй като 

не е изпълнил условията, посочени в обявлението и документацията за участие 

за конкретния вид процедура. 

Мотив: 

В противоречие с изискванията на чл.47, ал.4 във връзка с чл.39, ал.2 от 

ППЗОП кандидатът е представил техническо предложение и декларация 

за производител на резервните части по трета обособена позиция. 

 

Възложителят обяви с решение № 18124-2/22.01.2019г. кандидатите, които са 

поканени да представят първоначални оферти, както следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата 
Обособена 

позиция 

1. ДЗЗД Техномат, гр.Варна 3 
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2. Металик АД, гр.Стара Загора 1,2,4 

3. Металинвест - ремко ЕООД, гр.Стара Загора 1,4 

4. Технокомерс ООД, гр.Стара Загора 3 

5. Ремотекс М ООД, гр.София 2 

6. Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора 1 

7. Валис ЕООД, гр.Стара Загора 1,2,4 

8. Модул АД, гр.Бяла 2 

 

Възложителят уведоми всички участници с писмо изх. номер 

5766/15.02.2019г., че отварянето на офертите по втора и трета обособени 

позиции по процедурата се отлага за следваща по-късна дата, с оглед 

установена очевидна фактическа грешка, касеща поканените кандидати за 

втора и трета обособени позиции.  

 

В обявения срок са постъпили 9 първоначални оферти след изпратена 

покана до участниците - изх. № 4699/07.02.2019г. , както следва: 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

първ. 

оферта 

Дата на 

получаване 

първ. 

оферта 

Час на 

получаване 

първ. 

оферта 

Обособ. 

позиция 

1 
Технокомерс ООД, гр.Стара 

Загора 
8337 12.02.19 15.41 3 

2 Модул АД, гр.Бяла 8342 15.02.19 15.08 2 

3 ДЗЗД Техномат, гр.Варна 8345 18.02.19 11.00 3 

4 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 8346 18.02.19 11.14 1,4 

5 Ремотекс М ООД, гр.София 8347 18.02.19 11.19 2 

6 Металик АД, гр.Стара Загора 8348 18.02.19 11.37 1,4 

7 Металик АД, гр.Стара Загора 8348-1 18.02.19 11.37 2 

8 
Металинвест - ремко ЕООД, 

гр.Стара Загора 
8349 18.02.19 11.50 1,4 

9 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 
8350 18.02.19 11.51 1 

 

 

Участник, който е поканен, но не е подал първоначална оферта: няма. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти по първа и четвърта обособени позиции: 

 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори по първа 

и четвърта обособени позиции на 18.02.2019г. присъстваха: 

 

- И. С. - Металинвест - ремко ЕООД, гр.Стара Загора – управител 

- И. М. - Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора – управител 

- К. Х. - Металик АД, гр.Стара Загора – пълномощник 

- Д. И. - Валис ЕООД, гр.Стара Загора - пълномощник 
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На 18.02.2019г. бяха отворени първоначалните оферти по първа и четвърта 

обособени позиции, подадени от участниците и с всеки поотделно бяха 

проведени преговори. 

В работата на комисията встъпи резервният член М. П., на мястото на М. П., 

която по това време е в отпуск по болест. 

 

Съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП поредността на отварянето и договарянето се 

извърши чрез жребий. Председателят на комисията в присъствието на 

представителите на участниците изтегли жребия, който определи следната 

последователност за провеждане на преговорите: 

 

Наименование на участника и седалище Пореден номер 

Металинвест - ремко ЕООД, гр.Стара Загора 1 

Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора 2 

Металик АД, гр.Стара Загора 3 

Валис ЕООД, гр.Стара Загора 4 

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 18.02.2019г. – 4 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. 

 

Липсват отстранени участници.  

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в 

протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна част от 

настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и 

договорените с участниците цени по първа и четвърта обособени позиции, са 

както следва: 

 

1-ва обособена позиция – „Доставка на резервни части за ППС и ИВП  на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лева, без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лева, без ДДС 

1 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
510 841.60 510 841.60 

2 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 

582 185.00 552 000.00 

3 Металик АД, гр.Стара Загора 804 007.87 795 920.00 

4 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 527 926.00 527 926.00 
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4-та обособена позиция – „Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати 

тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лева, без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лева, без ДДС 

1 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 

96 000.00 96 000.00 

2 Металик АД, гр.Стара Загора     82 506.00 81 680.00 

3 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 95 847.00 80 050.00 

 

Приема се проектът на договор от всички участници, предложен от 

Възложителя. 

 

Комисията постави срок от три работни дни на участниците в договарянето да 

представят коригирани стойности на единичните цени по първа и четвърта 

обособени позиции. 

 

С писма вх.№6714/21.02.2019г., вх.№6376/20.02.2019г., вх.№ 6672/21.02.2019г. 

и участниците Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора, Металик АД, 

гр.Стара Загора и Валис ЕООД, гр. Стара Загора представиха коригирани 

стойности на единичните цени, които комисията разгледа и прие. 

 

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.№ 18124 и предмет 

„Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен 

въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” по първа и четвърта обособени позиции, 

както следва: 

1-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за ППС и ИВП  на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
510 841.60 510 841.60 1 място 

2 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 527 926.00 527 926.00 2 място 

3 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 
582 185.00 552 000.00 3 място 

4 Металик АД, гр.Стара Загора 804 007.87 795 920.00 4 място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник Металинвест - ремко ЕООД, гр.Стара Загора при 

условията на офертата му и документацията за участие. 
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4-та обособена позиция „Доставка на носеща конструкция на котлоагрегати 

тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 95 847.00 80 050.00 1 място 

2 Металик АД, гр.Стара Загора 82 506.00 81 680.00 2 място 

3 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
96 000.00 96 000.00 3 място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник Валис ЕООД, гр.Стара Загора при условията на 

офертата му и документацията за участие. 

 

Възложителят обяви с решение № 18124-3/21.02.2019г. кандидатите, които са 

поканени да представят първоначални оферти по втора и трета обособени 

позиции, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата 
Обособена 

позиция 

1. ДЗЗД Техномат, гр.Варна 3 

2. Металик АД, гр.Стара Загора 2 

3. Технокомерс ООД, гр.Стара Загора 3 

4. Ремотекс М ООД, гр.София 2 

5. Валис ЕООД, гр.Стара Загора 2 

6. Модул АД, гр.Бяла 2 

 

В обявения срок са постъпили общо 10 първоначални оферти след 

изпратени покани до участниците - изх. № 4699/07.02.2019г. и изх. 

№9719/12.03.2019г., както следва: 

 

  

№ 

Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

първ. 

оферта 

Дата на 

получаване 

първ. 

оферта 

Час на 

получаване 

първ. 

оферта 

Обособ. 

позиция 

1 
Технокомерс ООД, гр.Стара 

Загора 
8337 12.02.19 15.41 3 

2 Модул АД, гр.Бяла 8342 15.02.19 15.08 2 

3 ДЗЗД Техномат, гр.Варна 8345 18.02.19 11.00 3 

4 Ремотекс М ООД, гр.София 8347 18.02.19 11.19 2 

5 Металик АД, гр.Стара Загора 8348-1 18.02.19 11.37 2 

6 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 8430 14.03.2019 08:49 2 

 

Участник, който е поканен, но не е подал първоначална оферта: няма. 
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Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти по втора и трета обособени позиции: 
 

В работата на комисията встъпи резервния член М. М. на мястото на Т. Т., 

която се намира в законоустановен отпуск по болест.  В работата на комисията 

продължи основния член М. П., заместена по-рано от резервния член Мария 

Пандова. 

 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори по втора  

и трета обособени позиции на 15.03.2019г. присъстваха: 

 

- Константин Христов - Металик АД, гр.Стара Загора – пълномощник 

- Дима Иванова - Валис ЕООД, гр.Стара Загора – пълномощник 

- Милен Миланов - Модул АД, гр.Бяла – пълномощник 

- Желязко Тилев - Технокомерс ООД, гр.Стара Загора - управител 

- Петьо Горанов - „Ремотекс М“ООГ, гр.София – пълномощник 

- Даниел Керемидчиев - ДЗЗД Техномат, гр.Варна - пълномощник 

 

На 15.03.2019г. бяха отворени първоначалните оферти по втора и трета 

обособени позиции, подадени от участниците и с всеки поотделно бяха 

проведени преговори.  

 

Съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП поредността на отварянето и договарянето се 

извърши чрез жребий. Председателят на комисията в присъствието на 

представителите на участниците изтегли жребия, който определи следната 

последователност за провеждане на преговорите: 

Наименование на участника и седалище Пореден номер 

Валис ЕООД, гр.Стара Загора 1 

Металик АД, гр.Стара Загора 2 

Модул АД, гр.Бяла 3 

Технокомерс ООД, гр.Стара Загора 4 

Ремотекс М ООД, гр.София 5 

ДЗЗД Техномат, гр.Варна 6 

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 15.03.2019г. – 6 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. 

 

Липсват отстранени участници.  

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в 

протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна част от 

настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и 
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договорените с участниците цени по втора и трета обособени позиции, са 

както следва: 

 

2-ра обособена позиция: „Доставка на на резервни части с механична 

обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лева, без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лева, без ДДС 

1 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 699 292.00 699 292.00 

2 Металик АД, гр.Стара Загора 696 221.62 648 000.00 

3 „Модул“ АД, гр.  Бяла 636 900.00 496 782.00 

4 „Ремотекс – М“ ООД, гр.София 647 598.60 583 835.00 

 

3-та обособена позиция: „Доставка на елементи корониращи за ЕФ на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лева, без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лева, без ДДС 

1 
„Технокомерс“ ООД,  

гр. Стара Загора 
117 000.00 101 088.00 

2 ДЗЗД „Техномат“, гр. Варна 135 720.00 128 232.00 

 

Приема се проектът на договор от всички участници, предложен от 

Възложителя. 

 

Комисията постави срок от три работни дни на участниците в договарянето да 

представят коригирани стойности на единичните цени по втора и трета 

обособени позиции. 

 

С писма вх.№10638/19.03.2019г., вх.№10609/19.03.2019г., 

вх.№10626/19.03.2019г., вх.№10853/20.03.2019г. и вх.№10276/18.03.2019г.  

участниците ДЗЗД„Техномат“, гр.Варна, „Ремотекс – М“ООД, гр.София, 

„Технокомерс“ООД, гр.Стара Загора, „Модул“АД, гр. Бяла и „Металик“АД, 

гр.Стара Загора представиха коригирани стойности на единичните цени, които 

комисията разгледа и прие. 
 

В съответствие с чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо  изх. № 

12531/02.04.2019г., комисията изиска от участника „Модул”АД, гр.Бяла в срок от 

5 дни да предостави подробна писмена обосновка на предложената от тях цена за 

изпълнение на втора обособена позиция - Доставка на резервни части с 

механична обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62). 

В указания срок участникът „Модул”АД, гр.Бяла представи изискания 

документ с писмо вх.№13066/05.04.2019г. Комисията разгледа и прие 

представената от участника подробна писмена обосновка.  

 

Мотиви: 
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На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, комисията разгледа представената от 

„Модул”АД, гр.Бяла писмена обосновка на договорената цена и реши да 

приеме същата, тъй като са изложени обстоятелства по смисъла на чл.72, ал.2, 

свързани с наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение 

на поръчката, а именно: наличие на висококвалифициран ръководен 

инженерен персонал с дългогодишен опит, наличие на собствени транспортни 

средства, консумативи, както и на собствени високотехнологично оборудване 

и производствена база, които водят до минимизиране на разходите за 

извършване на услугите, респективно и на единичните цени.  

 

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.№ 18124 и предмет 

„Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен 

въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” по втора и трета обособени позиции, 

както следва: 

2-ра обособена позиция: „Доставка на на резервни части с механична 

обработка за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 

Наименование и 

седалище 

на участника 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. „Модул“ АД, гр.  Бяла 636 900.00 496 782.00 1 място 

2. 
„Ремотекс – М“ ООД, 

гр.София 
647 598.60 583 835.00 2 място 

3. 
Металик АД,  

гр.Стара Загора 
696 221.62 648 000.00 3 място 

4. 
Валис ЕООД,  

гр.Стара Загора 
699 292.00 699 292.00 4  място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник „Модул“ АД, гр.  Бяла при условията на офертата му и 

документацията за участие. 

 

3-та обособена позиция: „Доставка на елементи корониращи за ЕФ на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ 

Наименование и 

седалище 

на участника 

Първоначално 

предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиран

е 

1. 
„Технокомерс“ ООД, 

гр. Стара Загора 
117 000.00 101 088.00 1 място 

2. 
ДЗЗД „Техномат“,  

гр. Варна 
135 720.00 128 232.00 2 място 
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Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора при условията на 

офертата му и документацията за участие. 

 

Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 10. бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. К. К.     - ………(П)……….. 

 

Членове: 

1. М. П.      - ………(П)……….. 

 

2. М. М.      - ………(П)……….. 

 

3. М. С.             - ………(П)……….. 

 

4. инж. Т. Т.    - ………(П)……….. 
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