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Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 11056 / 22.03.2019 г. 

22.03.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 342 / 06.03.2019 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.№ 19033 и предмет „Доставка на LED лампи и прожектори”, по обявена 

квалификационна система (КС) с рег. №17007 

 

Състав на комисията: 

Председател: Б Б   - Агент снабдяване, отдел МТС 

Членове: инж. Д Д  - Инж.-енергетик гл. корпус, ЕЦ 

  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. „2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 8382 01.03.2019 13:16 2 

2. „Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 8384 05.03.2019 10:25 2 

3. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 
8387 

8387-1 
05.03.2019 13:00 1, 2 

4. „Ковас” ЕООД, гр. София 8388 05.03.2019 13:00 1, 2 

5. 
„Централна енергоремонтна база” ЕАД, 

гр. София 
8389 05.03.2019 13:00 2 

6. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 8390 05.03.2019 13:00 1, 2 

 

Участници, които са поканени, но не са подали първоначална оферта: „Орбелком” ООД, гр. 

София, и „Екоенергия“ ООД, гр. Стара Загора. 

 

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

На 06.03.2019 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: 

Наименование на участника и седалище Пореден номер 

„2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 6 

„Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 5 

„Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 4 

„Ковас” ЕООД, гр. София 2 

„Централна енергоремонтна база” ЕАД, гр. София 1 

„Филкаб” АД, гр. Пловдив 3 
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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 взривозащитени LED осветителни тела”: 

№ Участник Предложена цена  Договорена цена 

1. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 47853,00 47853,00 

2. „Ковас” ЕООД, гр. София 44967,00 44967,00 

3. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 44807,88 44807,88 

 

Втора обособена позиция - „Доставка на LED лампи и прожектори”: 

№ Участник Предложена цена Договорена цена 

1. 
„Централна енергоремонтна база” ЕАД, гр. 

София 
54746,40 45557,60 

2. „Ковас” ЕООД, гр. София 116090,40 116090,40 

3. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 83540,74 83540,74 

4. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 53954,40 53954,40 

5. „Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 53635,35 53635,35 

6. „2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 51372,00 51372,00 

 

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: 

- Срок за изпълнение: до дванадесет (12) месеца от датата на сключване на договора или до 

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

- Място и начин на доставка: DDP складова база на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, съгласно 

Инкотермс 2010. 

- Особености относно начина на приемане на доставката: 

Доставките ще се осъществяват периодично, след заявка с посочени количества, в рамките на 

исканите от възложителя работни дни от датата на подаване на заявката. 

Предлаганите изделия ще имат CЄ –маркировка и ще се придружават с: 

По първа обособена позиция - „Сертификат за качество“ и „Декларация за произход”; 

По втора обособена позиция - „Декларация за съответствие“. 

- Гаранционен срок: 24 месеца от датата на доставка. 

След разглеждане на техническите спецификации, комисията констатира: 

За първа обособена позиция „Доставка на взривозащитени LED осветителни тела” 

Техническото предложение на участника „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора отговаря на 

изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

В техническите предложения на останалите участници са констатирани следните 

нередовности: 

За участника „Ковас” ЕООД, гр. София: 

За т.2 от спецификацията участникът предлага осветително тяло 2х18 W с норма на 

осветеност 5000 Lum, което не отговаря на исканото от възложителя LED осветително тяло 

2х24 W или 2х36 W, 5500÷5800 Lum. 

За участника „Филкаб” АД, гр. Пловдив: 

За т.2 от спецификацията участникът предлага осветително тяло 2х16 W с норма на 

осветеност 5000 Lum, което не отговаря на исканото от възложителя LED осветително тяло 

2х24 W или 2х36 W, 5500÷5800 Lum. 

На основание гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.107, т.2, буква “а” 

от ЗОП комисията предлага участниците „Ковас“ ООД и „Филкаб” АД да бъдат отстранени от 

участие в процедурата по първа обособена позиция, тъй като са представили оферти, които не 

отговарят на предварително обявените условия на поръчката. 

За II обособена позиция: Доставка на LED лампи и прожектори 

Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 
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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. 

 

След това комисията извърши проверка за наличието на необичайно благоприятни 

оферти. За първа обособена позиция няма основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. За 

втора обособена позиция, от таблицата с предложените цени се вижда, че предложенията на 

участниците „2Р - България“ ЕООД, „Елсвет“ ЕООД, „Никол” ЕООД и „Централна 

енергоремонтна база” ЕАД са по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо получено на 

14.03.2019 г., комисията изиска от участника „2Р - България“ ЕООД да представи подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на II 

обособена позиция „Доставка на LED лампи и прожектори” като определи 5-дневен срок, в 

който същата да бъде представена. В законоустановения срок участникът представи исканата 

обосновка. Комисията разгледа и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.2, т.2 

от ЗОП прие представената от участника подробна писмена обосновка. 

Мотиви: Изложени са обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката, а именно: 

участникът е производител и директен вносител на LED тръби, лампи и прожектори. „2Р 

България“ ЕООД е представител за България и директен вносител на водещи световни марки 

NVC Lighting и Pelsan, което от своя страна благоприятства постигането на ниски ценови нива 

на доставените стоки. За собственото производство, участникът, на база себестойност и 

желаната печалба, може определи най-ниската цена, на която да се продаде даден продукт. 

Следва да се има предвид и наличието на собствен транспорт, което позволява бърза и 

навременна доставка на заявените количества от изделията, предмет на поръчката, като по 

този начин се минимизират допълнително разходите, а това от своя страна се отразява 

благоприятно и на крайната ниска цена. 

На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо получено на 

14.03.2019 г., комисията изиска от участника „Елсвет“ ЕООД да представи подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на II обособена 

позиция „Доставка на LED лампи и прожектори” като определи 5-дневен срок, в който същата 

да бъде представена. В законоустановения срок участникът представи исканата обосновка. 

Комисията разгледа и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП 

прие представената от участника подробна писмена обосновка. 

Мотиви: Изложени са обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката а именно: с 

дългогодишният си опит и реализирани обороти участникът е постигнал много добри 

търговски условия и конкурентни цени от почти всички вносители и производители на стоки в 

България. Близкото разположение на фирмата до местоположението на възложителя и 

разполагането им със собствен транспорт, благоприятства условията за доставка и не 

предполага начисляването на допълнителни транспортни разходи. Тези обстоятелства са 

условия за икономичност в работата им по време на изпълнението на поръчката и са 

предпоставка за калкулирането на по-ниски стойности при формирането на цената на офертата. 

На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо получено на 

14.03.2019 г., комисията изиска от участника „Никол” ЕООД да представи подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на II обособена 

позиция „Доставка на LED лампи и прожектори” като определи 5-дневен срок, в който същата 

да бъде представена. В законоустановения срок участникът представи исканата обосновка. 

Комисията разгледа и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП 

прие представената от участника подробна писмена обосновка. 

Мотиви: Изложени са обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката а именно: 

износ на производството наречено аутсорсинг, при което производството на част от изделията 

е възложено на външни фирми по зададени от фирмата участник документации и технически 
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параметри, като с това се постига спестяване на финансови средства, повишаване на 

производителността на труда и др. Други посочени обстоятелства са наличие на собствена 

база, поради което няма разходи за наем на помещения, както и наличие на собствен автопарк, 

с което са съкратени разходите за наем на транспортни средства. 

На основание чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писмо получено на 

14.03.2019 г., комисията изиска от участника „Централна енергоремонтна база” ЕАД да 

представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за 

изпълнение на II обособена позиция „Доставка на LED лампи и прожектори” като определи 5-

дневен срок, в който същата да бъде представена. В законоустановения срок участникът 

представи исканата обосновка. Комисията разгледа и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП във 

връзка с чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП прие представената от участника подробна писмена 

обосновка. 

Мотиви: Изложени са обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП, свързани с 

наличието на изключително благоприятни условия за изпълнение на поръчката а именно: 

поради серийното си производство, постоянното наличие на ново-произведени LED лампи и 

прожектори, предприятието печели от икономия от мащаба на дейността. Предприятието 

разпределя постоянните си разходи между голям брой произведена продукция и в същото 

време, като купува суровини и материали на едро, е способно да намали променливите си разходи. 

В допълнение предвид дългосрочната съвместна работа с Възложителя е заложена минимална 

ставка на печалбата от търговските операции. 

 
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.№ 19033 и предмет „Доставка на LED лампи и прожектори” по 

обособени позиции, както следва: 

Първа обособена позиция - „Доставка на взривозащитени LED осветителни тела”: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 47853,00 47853,00 I място 

 

Втора обособена позиция - „Доставка на LED лампи и прожектори”: 

№ Участник 

Предложена 

цена 

лева без ДДС 

Договорена 

цена 

лева без ДДС 

Класиране 

1. 
„Централна енергоремонтна база” ЕАД, гр. 

София 
54746,40 45557,60 I място 

2. „2Р - България“ ЕООД, гр. Пловдив 51372,00 51372,00 II място 

3. „Никол” ЕООД, гр. Стара Загора 53635,35 53635,35 III място 

4. „Елсвет“ EООД, гр. Стара Загора 53954,40 53954,40 IV място 

5. „Филкаб” АД, гр. Пловдив 83540,74 83540,74 V място 

6. „Ковас” ЕООД, гр. София 116090,40 116090,40 VI 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 взривозащитени LED осветителни тела” - „Елсвет“ 

EООД, гр. Стара Загора. 

Втора обособена позиция - „Доставка на LED лампи и прожектори”: -.„Централна 

енергоремонтна база” ЕАД, гр. София. 
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Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 6 бр. 

 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Б Б    – ..............(п)................ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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


