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Утвърждавам:…..(п)…….                                               Вх. № 29695 / 20.08.2019г. 

/инж. Ж. Динчев-Изп. Директор/ 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 
от комисия назначена със заповед №673/13.05.2019г. 

Относно: Резултати от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с рег. № 19038 и предмет: „Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и 

Пепелоизвоз“  

 

Председател:  

 инж. Иво Тодоров     –  Началник цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз 

 

Членове: 

 1. Стоян Василев     –  Инж. механик, цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз 

 2. Диляна Лейчева     − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. Симеонка Николова   − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

 4. инж. Красимир Трайков  − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в състава на комисията -  В работата на комисията встъпи резервният член Антон 

Андонов на мястото на Стоян Василев, който на 03.07.2019г. беше в отпуск по болест. 

 

На 13.05.2019г. в 13:00 часа започна своята работа горепосочената комисия, като разгледа 

подадените от кандидатите заявления, а именно: 

 

№ 
Наименование и седалище  

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособена 

позиция 

1 
„Металинвест – ремко“ ЕООД 

гр. Стара Загора 
8538 09.05.2019 13.59 1, 2 

2 
„Металик“ АД  

гр. Стара Загора 
8540 10.05.2019 14.38 1, 2 

3 
„Техноинженеринг“ ЕООД  

гр. Стара Загора 
8542 10.05.2019 15.23 1, 2 

 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените 

заявления, като състави протоколи от заседанията си, както следва: 

Протокол №1 от 03.06.2019г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите и за резултатите от предварителния подбор, в който е 

отразено, че кандидатът „Металик“ АД гр. Стара Загора не отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията е дала срок от 5 дни 

за представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи. 

Протокол №2 от 10.06.2019г. отразяващ резултатите от извършен предварителен подбор по 

обществената поръчка и констатиращ представянето на нови ЕЕДОП и доп. документи, 
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съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

Възложителят обяви с решение 19038-2/ 12.06.2018г. поканените кандидати за представяне на 

първоначална оферта, както следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата Обособени позиции 

1. „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора 1, 2 

2. „Металик“ АД гр. Стара Загора 1, 2 

3. „Техноинженеринг“ ЕООД гр. Стара Загора 1, 2 

 

Участници подали първоначални оферти по процедурата са: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

Обособени  

позиции 

1. „Металик“ АД, гр. Стара Загора 8627 01.07.2019 13.36 1, 2 

2. 
„Металинвест – ремко“ ЕООД 

гр. Стара Загора 
8631 02.07.2019 12.48 1, 2 

3. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
8633 02.07.2019 15.18 1, 2 

 

След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното заседание, председателя 

на комисията изтегли жребий за определяне на последователността на участниците за 

провеждане на преговори по клаузите на договора и предложените цени за изпълнение на 

обособените позиции. 

Ред на провеждане на преговорите съгласно проведения жребий 

№ Наименование на Участника и седалище 

1 „Металик“ АД, гр. Стара Загора 

2 „Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора 

3 „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора 

 

Провеждане на преговори: 

Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са отразени в протоколи 

от заседание  на комисията, представляващи неразделна част от настоящия доклад, видно от 

които първоначално предложените и договорените с участниците цени са както следва 

 

- Първа обособена позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора 

степен (Др.IIст.) Б“ 

№ 
Наименование и седалище  

на участника 

Предложена цена  

в лв., без ДДС 

Договорена цена 

в лв., без ДДС 

1 „Металик“ АД гр. Стара Загора 127060.42 127060.42 

2 „Техноинженеринг“ ЕООД гр. Стара Загора 66364.50 66364.50 

3 „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора 68468.00 68468.00 

 

- Втора обособена позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора 

степен (Др.ІIст.) В“ 

№ 
Наименование и седалище  

на участника 

Предложена цена  

в лв., без ДДС 

Договорена цена 

в лв., без ДДС 

3 „Металик“ АД гр. Стара Загора 130150.42 130150.42 

1 „Техноинженеринг“ ЕООД гр. Стара Загора 76125.95 76125.95 

2 „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора 78551.00 78551.00 



ТО/ММ/КТ  Стр. 3  

  

 

Ценовото предложение на „Техноинженеринг“ ЕООД гр. Стара Загора за първа обособена 

позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора степен (Др.IIст.) Б“ и 

за втора обособена позиция „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора 

степен (Др.ІIст.) В“ е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

Ценовото предложение на „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора за първа обособена 

позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора степен (Др.IIст.) Б“ и 

за втора обособена позиция „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора 

степен (Др.ІIст.) В“е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо изх. № 28451/08.08.2019 г. комисията поиска от 

участника „Техноинженеринг“ ЕООД гр. Стара Загора да представи подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за изпълнение на първа и 

втора обособена позиция, като определи срок от 5 дни, в който обосновката да бъде получена. 

В указания срок, с писмо вх. № 28815/12.08.2019г. участникът  „Техноинженеринг“ ЕООД гр. 

Стара Загора представи исканата обосновка, която беше разгледана и приета от комисията, тъй 

като са налице обективни обстоятелства съгласно чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП. Участникът има 

дългогодишен опит в подобни дейности, квалифициран персонал със солиден опит, което води 

до снижаване на нормовремената за изпълнение на отделните ремонтни операции и до 

оптимизиране на административно управленските разходи. Снижени са разходите за транспорт 

поради наличие на собствени транспортни средства, както и разходите за консумативи поради 

ползване на търговски отстъпки. Притежава високопроизводителни машини и инструменти, 

което намалява времето за извършване на ремонтните работи и пряко влияе за снижаване на 

единичните цени. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо изх. № 28449/08.08.2019 г. комисията поиска от 

участника „Металинвест – ремко“ ЕООД гр. Стара Загора да представи подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предложената от него цена за изпълнение на първа и 

втора обособена позиция, като определи срок от 5 дни, в който обосновката да бъде получена. 

В указания срок, с писмо вх. № 28653/09.08.2019 г. участникът  „Металинвест – ремко“ ЕООД 

гр. Стара Загора представи исканата обосновка, която беше разгледана и приета от комисията, 

тъй като са налице обективни обстоятелства съгласно чл. 72, ал.2, т.2 от ЗОП. Участникът 

разполага с всички необходими технологични средства и натрупан опит от идентични 

дейности, както и с високо квалифициран персонал, който познава в детайли технологичната 

последователност на процесите. Намалени са разходите за изпълнение на услугите, постигната 

е висока ефективност и конкурентоспособност на ремонтите дейности. В предложената цена за 

изпълнение е заложена минимална печалба от 5%. 

 

Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите предложения на 

участниците отговарят на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми 

документи. 

 

Класиране на участниците: 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на задачата в 

протокола, класирането по обособени позиции е както следва: 

 

- Първа обособена позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора 

степен (Др.IIст.) Б“ 
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№ 
Наименование и седалище  

на участника 

Предложена цена  

в лв., без ДДС 

Договорена цена 

в лв., без ДДС 
Класиране 

1 
„Техноинженеринг“ ЕООД  

гр. Стара Загора 
66364.50 66364.50 I място 

2 
„Металинвест – ремко“ ЕООД гр. 

Стара Загора 
68468.00 68468.00 II място 

3 
„Металик“ АД  

гр. Стара Загора 
127060.42 127060.42 III място 

 

На основание чл. 60 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Техноинженеринг” ЕООД гр. Стара Загора, при 

условията на офертата му и документацията за участие. 

- Втора обособена позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора 

степен (Др.ІIст.) В“ 

 

№ 
Наименование и седалище  

на участника 

Предложена цена  

в лв., без ДДС 

Договорена цена 

в лв., без ДДС 
Класиране 

1 
„Техноинженеринг“ ЕООД  

гр. Стара Загора 
76125.95 76125.95 I място 

2 
„Металинвест – ремко“ ЕООД  

гр. Стара Загора 
78551.00 78551.00 II място 

3 
„Металик“ АД  

гр. Стара Загора 
130150.42 130150.42 III място 

 

На основание чл. 60 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Техноинженеринг” ЕООД гр. Стара Загора, при 

условията на офертата му и документацията за участие. 

 

Приложение: Протоколи от проведени преговори с участниците – 3 бр. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 
Председател:   

инж. Иво Тодоров             − ………(п)………… 

Членове:  

1  Антон Андонов     – ………(п)………… 

2. Диляна Лейчева     – ………(п)………… 

3. Симеонка Николова      – ………(п)………… 

4. инж. Красимир Трайков  – ………(п)………… 

 


