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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19005-3/ 19.07.2019. г. 

 

за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие, рег.№ 19005 и предмет „Доставка на 

помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване” 
 

Днес 19.07.2019. г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 

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

че:  

1.С решение №19005-1/12.02.2019.г. e  одобрено откриването на процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег.№19005 и предмет „Доставка на помпи, 

помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване ”. 

 

2.Прогнозна стойност на поръчката – 563 000.00.лв. а по обособени позиции 

както следва. 

I-ва обособена позиция – 222 000.00 лв. 

IІ-ра обособена позиция – 4000.00 лв. 

IІI-та обособена позиция – 65 000.00 лв. 

IV-та обособена позиция – 215 000. 00 лв. 

V-та обособена позиция – 9 000. 00 лв. 

VI-та обособена позиция – 26 000.00 лв. 

VI-ма обособена позиция –22 000.00 лв. 

 

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

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2019-0012. 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1564.html. 

 

5.Докладът от комисията, назначена със Заповед №413/19.03.2019.г., е утвърден 

от Изпълнителния директор на 18.07.2019.г. 

 

6.По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти 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.№ 19005 и предмет „Доставка на помпи, помпени агрегати и резервни 

части за помпи турбинно оборудване”, взе следните  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

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

питателни помпи“ 
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1.1.Класира участниците по първа обособена позиция както следва: 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 
Класиране 

1. 
„Емтекс инженеринг“ 

ЕООД, гр. София 
142 300.00 142 300.00 Първо място 

2. 
„Билдтрон“ ЕООД, гр. 

Варна 
200 400.00 145 000.00 Второ място 

3. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
221 200.00 210 000.00 Трето място 

 

1.2. Отстранява участникът  „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна на 

основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като тъй като офертата не е приетa съгласно 

чл. 72, ал. 3- 5  от ЗОП. 

Мотиви: 

На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. 

№ 22570/25.06.2019г. се изиска от участника „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна 

да представи доказателства:  

- относно твърдението, че „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна е в добри 

делови и търговски взаимоотношения с производителя ООО „Сумская  

насосная техника“;  

- относно наличието на комбинирана транспортна схема с други доставки 

от украински производители  

- относно твърдението, че това са нормални цени на украинските пазари.  

В определения  тридневен срок, с писмо вх. №  23131/28.06.2019г. 

участникът „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна е представил официално писмо 

от производителя ООО „Сумская  насосная техника“ относно добрите 

търговски взаимоотношения с него и цените на украинския пазар. В писмото 

украинският производител твърди, че познават „Ванца партнерс“ ООД – гр. 

Варна във връзка с това, че вече 20 години доставят резервни части за парни 

турбини от Украйна. След извършена справка в Търговския регистър и 

регистъра на ЮЛНЦ се установи, че участникът „Ванца партнерс“ ООД – гр. 

Варна е вписано в Търговския регистър на 24.07.2015г.т.е. съществува като 

юридическо лице от четири години. Поради този факт, посочената в писмото 

информация не може да се приеме за достоверна. Заявеното в писмото, че 

посочените цени са нормални цени за Украйна, също не може да се приеме, тъй 

като другите трима участници, които са декларирали, че ще доставят части от 

Украйна, а именно: „Сиана електрик“ ЕООД, „Емтекс инженеринг“ ЕООД и 

„Билдтрон“ ЕООД имат близки цени, които обаче съществено се отличават от 

цените на участника „Ванца партнерс“ ООД – гр. Варна и са значително по – 

високи от неговите. От горното следва извода, че посочените от „Ванца 

партнерс“ ООД – гр. Варна цени не могат да се считат за нормални за 

украинския пазар. Предвид гореизложените обстоятелства не се приема 

писмената обосновка на участника, тъй като доказателствата не са достатъчни 

за да обосноват предложената цена. 
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     1.3.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на 

първо място участник по първа обособена позиция „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София. 

 

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

многостъпални помпи“ 

2.1.Класира участниците по втора обособена позиция както следва: 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
4000.00 2 950.00 Първо място 

2. 
„Ванца партнерс“ ООД,  гр. 

Варна 
3 425.86 3 425.86 Второ място 

 

2.2. Отстранява участникът „Емтекс инженеринг“ ЕООД  на основание чл. 

107, т. 3 от ЗОП, тъй като тъй като офертата не е приетa съгласно чл. 72, ал. 3- 5  

от ЗОП. 

Мотиви: 

На основание чл. 72, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. 

№ 22571/25.06.2019г. е изискано от участника „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София да представи доказателства относно твърдението, че е официален 

представител на производителя ООО „Сумская  насосная техника“ и че въз 

основа на това получава преференциални цени. В определения  тридневен срок 

от получаване на писмото, участникът „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 

не е представил изисканите доказателства, потвърждаващи информацията от 

обосновката. Поради това, не се приема писмената обосновка на участника, тъй 

като не е представил доказателства, обосноваващи предложената цена. 
 

     2.3.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на 

първо място участник по втора обособена позиция „Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София. 

 

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

кондезни помпи“ 

3.1.Класира участниците по трета обособена позиция както следва: 

№ 
Наименование   

на участника и седалище 

Първоначалн

о предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., 

без ДДС 

Класиране 

1. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
32 390.00 32 390.00 Първо място 

2. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 64 900.00 37 600.00 Второ място 

3. „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна 39 794.47 39 794.47 Трето място 

    3.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по трета обособена позиция „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София. 

 

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

циркулационни помпи“ 

4.1.Класира участниците по четвърта обособена позиция както следва: 
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№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., 

без ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
215 000.00 120 000.00 Първо място 

2. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, 

гр. София 
181 010.00 181 010.00 Второ място 

 

    4.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по четвърта обособена позиция „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София. 

 

     5.По пета обособена позиция с предмет „Доставка на резервни части за 

газоохлаждащи помпи“ 

    5.1.Класира участниците по пета обособена позиция както следва: 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
9000.00 4000.00 Първо място 

2. 
„Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
5 100.00 5 100.00 Второ място 

    5.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по пета обособена позиция „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София. 

 

6.По шеста обособена позиция с предмет „Доставка на газоохлаждащи помпи“ 

6.1. Отстранява участникът „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София  на 

основание чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотив: 

Участникът „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София в техническото си предложение 

предлага помпа различаваща се по габаритни и присъединителни размери от 

зададените от Възложителя, а именно:  

- ширината на помпата гледана от страната на фланеца е 1031мм при изисквани 

1160мм;  

- разстоянието от центъра на помпата до края на вала от към електродвигателя е 

584мм при изисквани 639мм;  

- разстоянието от основата на помпата до центъра на вала е 500мм при изисквани 

480мм;  

- разстоянието между отворите за присъединяване към рама по дължината на 

помпата е 640±11мм при изисквани 600мм;  

- разстоянието от центъра на вала до края на смукателния фланец е 610мм при 

изисквани 639мм;  

- отворите на петите на помпата за присъединяване към рамата са Ø30мм при 

изисквани Ø33мм;  

- външният диаметър на смукателния фланец е Ø390мм при изисквани Ø405мм;  

- диаметъра на делителната на отворите на смукателния фланец е Ø350мм при 

изисквани Ø355мм;  
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- диаметъра на отворите на смукателния и напорния фланци е Ø22мм при 

изисквани Ø27мм на смукателния и Ø23мм на напорния. 

6.2. Прекратява шеста обособена позиция: „Доставка на газоохлаждащи помпи” на 

основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

Мотиви за прекратяването: 

Единствената подадена оферта  по шеста обособена позиция е неподходяща. 

 

7.По седма обособена позиция с предмет „Доставка на маслени помпи“ 

7.1.Класира участниците по седма обособена позиция както следва: 

№ 
Наименование 

на участника и седалище 

Първоначално 

предложена 

цена в лв.,без 

ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
23 980.00 23 520.00 

Първо 

място 

7.2.Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка класирания на първо 

място участник по седма обособена позиция „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София. 

 

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 


	Р Е Ш Е Н И Е



