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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19024-3/03.07.2019 г. 

 

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

открита процедура, рег.№ 19024 и предмет „Доставка на гумено транспортна лента 

(ГТЛ) за транспортьори” 

 

Днес 03.07.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров Динчев 

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

1. Процедурата е открита с решения № 19024-1/20.03.2019 г. 

 

2.Прогнозна стойност на поръчката –  1 878 000.00 лева без ДДС 

- Първа обособена позиция - 1 780 000.00 лева без ДДС 

-  Втора обособена позиция - 98 000.00 лева без ДДС 

 

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

Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2019-0027 

 

4.Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 

http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1592.html 

 

5.Докладът от комисията, назначена със Заповед №647/ 08.05.2019г., е утвърден 

от Изпълнителния директор на 02.07.2019 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 открита процедура, рег.№ 19024  и предмет 

„Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за транспортьори ”, взе следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

1. Първа обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с 

текстилен корд” 

1.1 Класира участниците както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 
Метсо Австрия ГмбХ Клон България, гр. 

София 
1 578 216.00 I място 

2 Каучук АД, гр. Пазарджик 1 775 010.00 II място 

 

1.2. Отстранява участника Обединение „Вулкан – България“, гр. София 

по първа обособена позиция с предмет „Доставка на гумено транспортна лента 

(ГТЛ) с текстилен корд“, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП поради това, че не е 
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изпълнил условията за форма на представените документи, посочени в 

документацията на обществената поръчка. 
Мотиви 

Участникът Обединение „Вулкан – България“, гр. София не е представил 

нотариално заверен препис от документ за създаване на обединение. Участникът е 

представил документи, които не са оригинали и нямат заверка от нотариус с мокър 

печат. Документите са представени във вид на ксерокоипе на оригиналите и са 

заверени с „вярно с оригинала“ от представителя на обединението. Съгласно Раздел 

II, т.5 от Указания за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в ТЕЦ 

„Марица изток 2“ ЕАД, когато участник/кандидат е обединение, което не е 

юридическо лице, се представя нотариално заверено копие от документа за 

създаване на обединеието.. Участникът не е спазил изискването за форма при 

представянето на документа. По същия начин участникт Обединение „Вулкан – 

България“, гр. София не е представил нотариално заверено пълномощно за 

упълномощения представител, подписващ офертата.  Съгласно образеца на оферта, 

част от Документацията за участие в обществената поръчка, участникът следва да 

представи нотариално заверено пълномощно. Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 

5 от ЗОП: „При изготвяне на заявления за участие или оферти, всеки кандидат или 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.“ 

 

1.3. Отстранява участника „Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора по първа 

обособена позиция с предмет „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с 

текстилен корд“, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП поради това, че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката. 
Мотиви 

Участникът „Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора не е представил 

декларации за производител и страна на произход за ГТЛ за първа обособена 

позиция. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2, б. „ж“ от ППЗОП офертата включва техническо 

предложение, което съдържа и друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. В Документацията за 

участие в обществена поръчка и образеца за Техническото предложение, 

възложителят изисква всеки участник да представи декларации за производител и 

страна на произход на доставената ГТЛ. Липсата на такава декларация води до 

непълнота на техническото предложение на участника.   

 

1.4. Определя за изпълнител по договор за обществена поръчка, класираният на 

първо място участник  Метсо Австрия ГмбХ Клон България, гр. София. 

 

2. Втора обособена позиция - „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с 

метален корд” 

2.1 Класира участниците както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 
ЕТ Георги Стефанов - Златаров, гр. Стара 

Загора 
78 300.00 I място 

2 
Метсо Австрия ГмбХ Клон България, гр. 

София 
84 585.60 II място 

3 Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора 92 988.00 III място 
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2.2. Отстранява участника „Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора по втора 

обособена позиция с предмет „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) с 

метален корд“, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП поради това, че е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката. 
Мотиви 

Участникът „Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора не е представил 

декларации за производител и страна на произход за ГТЛ за втора обособена позиция. 

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2, б. „ж“ от ППЗОП офертата включва техническо 

предложение, което съдържа и друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. В Документацията за 

участие в обществена поръчка и образеца за Техническото предложение, 

възложителят изисква всеки участник да представи декларации за производител и 

страна на произход на доставената ГТЛ. Липсата на такава декларация води до 

непълнота на техническото предложение на участника 

2.3. Определя за изпълнител по договор за обществена поръчка, класираният на 

първо място участник  ЕТ Георги Стефанов - Златаров, гр. Стара Загора. 

 

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. 

 

 

Изпълнителен директор: .............п................... 

                                            инж. Ж. Динчев 


