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Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 5185 / 12.02.2019 г. 

12.02.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 193 / 06.02.2019 г. 

 

 

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне условията на договора по 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за 

участие с рег.№ 19006 и предмет: „Доставка на добавъчни материали за заваряване”, в 

рамките на квалификационна система с рег. № 17141 

 

 

Състав на комисията: 

Председател: С С  - Агент снабдяване, отдел МТС 

Членове: инж. К С - ИКЗ, ОТКК 

  М Г  - Юрисконсулт, „Правен отдел” 

  М С  - Експерт контрол на документи, Д „АДФК” 

инж. Г Д - Търговски агент, „ТО” 

В хода на работата на комисията няма промени в състава и. 

 

Първоначална оферта е подадена от участниците: 

 

№ Наименование на участника и седалище 
Вх. № на 

оферта 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

Обособена 

позиция 

1. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 8298 04.02.2019 14:46 1, 2, 3, 4 

2. „ПАН” ЕООД, гр. Хасково 8299 05.02.2019 10:11 3 

3. 
„Каммартон България” ЕООД, гр. 

София 
8300 05.02.2019 13:31 1, 2, 3, 4 

4. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 8301 05.02.2019 13:31 2, 3, 4 

5. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 8303 05.02.2019 15:30 2, 4 

 

Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: 

„Ремотерм” ЕООД, гр. София, „Евромаркет- БРД” ООД, гр. София, „ИТТ България” ЕООД, 

гр. Стара Загора, „Крепеж груп” ООД, гр. Стара Загора и „Бордмаш инс” ЕООД, гр. София. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалните оферти: 

 

На 06.02.2019 г. бяха отворени първоначалните оферти, 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 представител на участниците изтегли жребия, който определи следната 

последователност за провеждане на преговорите: 
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Наименование на участника и седалище Пореден номер 

„ПАН” ЕООД, гр. Хасково 1 

„Аметист” ЕООД, гр. Варна 2 

„Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 3 

„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 4 

„Каммартон България” ЕООД, гр. София 5 

 

 

1. Провеждане на преговори и постигнати договорености: 

 

След проведени преговори се приема: 

1.1. Проекта на договор, предложен от Възложителя. 

1.2. Цена за изпълнение на: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани: 

 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 31869,12 31869,12 

2. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 26077,79 26077,79 

 

 

Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани: 

 

№ Участник Предложена цена Договорена цена 

1. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 14720,35 14720,35 

2. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 11933,15 11933,15 

3. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 11575,80 11575,80 

4. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 11279,50 11279,50 

 

 

Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани: 

 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 100502,73 100502,73 

2. „ПАН” ЕООД, гр. Хасково 83521,07 83521,07 

3. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 81910,65 81910,65 

4. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 86777,22 86777,22 

 

 

Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо 

наваряване: 

 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 52432,60 52432,60 

2. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 48505,80 48505,80 

3. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 43824,00 43824,00 

4. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 43699,00 43699,00 

 

 

2. Разглеждане на техническите предложения на участниците: 

 

Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с техническите 

изисквания на Възложителя заложени в документацията на поръчката, а именно: 
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- Срок за изпълнение: до шест (6) месеца от датата на сключване на договора или до 

изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по - рано.  

- Доставката ще се осъществява периодично, след заявка с посочени електроди и количества, 

в рамките на пет работни дни.  

- Поради естеството на материалите е възможно някои от доставяните количества електроди 

да надвишават количеството по спецификация, но не с повече от 10 %, като общата стойност 

на доставките не надвишава стойността на договора и има доставка по всяка позиция от 

спецификацията. 

- Място изпълнение: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

- Добавъчните материали ще се доставят в стандартна опаковка на производителя, съобразена 

с особеностите на стоката, така че да я предпазва от механични повреди по време на 

транспорта, товаренето, разтоварването и съхранението им. 

- Предлаганите добавъчни материали ще отговарят на всички посочени параметри в 

приложените към поръчката спецификации или еквивалентно; 

- Предлаганите добавъчни материали ще са нови, произведени до една година преди датата на 

доставка; 

- При доставка добавъчните материали ще се придружават с:  

 „Удостоверение за качество” (Сертификат от производител) съгласно БДС EN 10204 

или еквивалентен, минимум от вид „3.1” или „3.2“ ; 

 „Декларация за съответствие” със CЄ –маркировка; 

 Декларация за експлоатационни показатели, съгласно регламент EC №305/2011г и БДС 

13479. 

- Гаранционен срок: 18 месеца от датата на доставка. 

 

След разглеждане на техническите спецификации, комисията констатира, че: 

Техническите предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

 

Комисията продължи работата си като извърши проверка дали участниците са участвали 

в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, че няма 

проведени пазарни консултации. 

 

Във връзка с поставеното условие, че Възложителят ще отстранява на основание чл.146, 

ал. 1 от ЗОП оферта, в която делът на продуктите с произход от трети страни надвишава 50 на 

сто от общата стойност на продуктите, включени в нея, комисията извърши проверка за 

наличието на това обстоятелство и констатира, че няма основание за прилагане на чл.146, ал. 

1 от ЗОП. 

 

След това комисията извърши проверка за наличието на необичайно благоприятни 

оферти и установи, че няма основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП.  

 

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна 

покана за участие с рег.№ 19006 и предмет „Доставка на добавъчни материали за заваряване” 

по обособени позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 26077,79 26077,79 I място 

2. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 31869,12 31869,12 II място 
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Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 11279,50 11279,50 I място 

2. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 11575,80 11575,80 II място 

3. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 11933,15 11933,15 III място 

4. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 14720,35 14720,35 IV място 

 

 

Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 81910,65 81910,65 I място 

2. „ПАН” ЕООД, гр. Хасково 83521,07 83521,07 II място 

3. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 86777,22 86777,22 III място 

4. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 100502,73 100502,73 IV място 

 

 

Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо 

наваряване: 

 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 43699,00 43699,00 I място 

2. „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 43824,00 43824,00 II място 

3. „Каммартон България” ЕООД, гр. София 48505,80 48505,80 III място 

4. „Аметист” ЕООД, гр. Варна 52432,60 52432,60 IV място 

 

 

Мотиви за допускане на участниците: Офертите на допуснатите до класиране участници 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и договорената цена за 

изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

 

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

договори за възлагане предмета на поръчката с класираните на първо място участници по 

обособени позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за нелегирани стомани - 

„Каммартон България” ЕООД, гр. София. 

 

Втора обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за топлоустойчиви стомани - 

„Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

Трета обособена позиция - Доставка на добавъчни материали за високо легирани стомани - 

„Каммартон България” ЕООД, гр. София. 

 

Четвърта обособена позиция - Доставка на добавъчни материали, предназначени за твърдо 

наваряване - „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора. 
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Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 5 бр. 

 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

инж. С С  – ..............(п)................ 

 

 

инж. К С  – ..............(п)................ 

 

 

М Г   – ..............(п)................ 

 

 

М С    – ..............(п)................ 

 

 

инж. Г Д  – ..............(п)................ 


