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„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – с.Ковачево, обл. Ст. Загора 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

Изп. директор: …..(п)……. 

    инж. Ж. Динчев 

31.05.2018г. 

  

П Р О Т О К О Л 

за резултатите от работата на комисия за разглеждане на оферти за възлагане 

на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 

Днес, 22.05.2018г., на основание Заповед № 770 / 22.05.2018г. и във 

връзка с възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, 

т.2 от ЗОП, с рег.№ 918049 и предмет: „Доставка на трансформатори 6/   0,4 

кV” по две обособени позиции се събра следната комисия:  

 

1. М.Г.             -  Началник  Електроцех   

2. П.Р.              - Инж. Енергетик, ЕЦ-ВС 

        3. М. С.           - Експерт КД, АДФК 

4. М                 - Юрисконсулт, Правен отдел  

5. Л. Я.            - Специалист, Търговия, ТО 

            

Подадени са следните оферти: 

№ 
Наименование на  

Участниците и седалище 

Вх.№ на 

предложе 

нието 

Дата на 

получаване 

Обособена 

позиция 

1 „Леми трафо“  ЕАД, гр. Перник 7741 18.05.2018 1, 2 

2 „АСМ електрик“ ООД, гр. София 7745 21.05.2018 2 

3 
„Сасин България“ ЕООД, гр. 

София 
7747 21.05.2018 2 

 

На заседанието не присъстваха представители на участниците.   

 След получаване на офертата, членовете на комисията подписаха 

декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал.2 във връзка с чл.51, 

ал.8 от ППЗОП във връзка чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че офертите са представени във вид, 

съответстващ на изискванията на чл. 101 от ЗОП, във връзка с чл. 39 ППЗОП. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори подадените 

оферти и обяви ценовите предложения, както следва: 

 

№ 
Участници 

Предлагана цена 

1-ва об.поз.  

/лв. без ДДС/ 

Предлагана цена  

2-ра об.поз.  

/ лв. без ДДС / 

1 „Леми трафо“  ЕАД, гр. Перник 26 480.00 22 280.00 

2 „АСМ електрик“ ООД, гр. София - 34 400.00 

3 „Сасин България“ ЕООД, гр. София - 25 000.00 
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С тези действия приключи откритата част от заседанието на комисията. 

На закрито заседание комисията разгледа и оцени подадените оферти за 

съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и критериите за подбор на 

възложителя и изискванията, посочени в обявата. Комисията констатира 

следното: 

Офертите на участниците отговарят на изискванията на Възложителя, 

посочени в обявата с изключение на: 

 

Участника „АСМ електрик“ ООД, гр. София 

       В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискването на  

Възложителя, посочено в документацията на обществената поръчка, 

Техническо задание  за доставка на 2 броя силови сухи трансформатори 6/0,4 

kV, 400 кVА за втора обособена позиция, според което се изисква група на 

свързване на Dyn 5, участникът e предложил трансформатори с група на 

свързване на Dyn 11. 

На основание гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на 

чл.107, т.2а от ЗОП комисията предлага участника „АСМ електрик“ 

ООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по 

втора обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
 

Участника „Сасин България“ ЕООД, гр. София 

В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискването на  

Възложителя, посочено в обявата на обществената поръчка, Технически и 

професионални способности, т.3, според което участниците следва да 

прилагат система за управление на качеството по международния стандарт 

БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно с обхват, покриващ дейностите 

по поръчката, участникът не е приложил в офертата си заверено копие на 

сертификат на участника по международния стандарт БДС EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалентно с обхват, покриващ дейностите по 

поръчката. 

На основание гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на 

чл.107, т.2а от ЗОП комисията предлага участника „Сасин България“ 

ЕООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обществената поръчка 

по втора обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Комисията продължи своята работа с оценка на офертите съобразно 

критерия за възлагане, посочен в обявата, а именно: най-ниска цена. 

На основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията извършиха 

класиране както следва:   

По първа обособена позиция – „Доставка на 2 броя силови маслени  

трансформатори 6/0,4 кV, 630 кVА”: 

 

№ Участник 
Класиране/ 

място № 

Цена в лв., без 

ДДС 

1.  „Леми трафо“  ЕАД, гр. Перник 1-во място 26 480.00 
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По втора обособена позиция – „ Доставка на 2 броя силови сухи 

трансформатори 6/0,4 kV, 400 кVА“:  

№ Участник 
Класиране/ 

място № 

Цена в лв., без 

ДДС 

1.  „Леми трафо“  ЕАД, гр. Перник 1-во място 22 280.00 

 

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 

 

1. По първа обособена позиция – „Доставка на 2 броя силови маслени  

трансформатори 6/0,4 кV, 630 кVА” да се сключи договор с „Леми трафо“  

ЕАД, гр. Перник на стойност 26 480.00 лв. /двадесет и шест хиляди 

четиристотин и осемдесет лв. и 0 ст./ без ДДС при условията на офертата и 

след представяне на необходимите документи.   

 2. По втора обособена позиция – „Доставка на 2 броя силови сухи 

трансформатори 6/0,4 kV, 400 кVА“  да се сключи договор с „Леми трафо“  

ЕАД, гр. Перник на стойност 22 280.00 лв. / двадесет и две хиляди двеста и 

осемдесет лв. и 0 ст./ без ДДС при условията на офертата и след представяне на 

необходимите документи. 

 

Комисията приключи работата си на 31.05.2018г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

1. …..(п)…….       М.Г. 

 

 

2. …..(п)…….       П.П. 

 

 

3.…..(п)…….       М.Б. 

    

 

4. :…..(п)…….     М.С.        

 

 

5. :…..(п)…….     Л.Я.   

          


