
ТО/ММ/ГТ  1

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – с.Ковачево, обл. Ст. Загора 
 
Утвърдил:………(п)……… 

Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
Дата:09.07.2018 г. 

 

 

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, 25.06.2018г., в 9.30 часа, на основание Заповед № 996/25.06.2018г. и 
във връзка с възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност 
по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с рег.№ 918064 и предмет „Ремонт и поддръжка на 
пожарогасители, зареждане на бутилки със сгъстен въздух, техническо 
обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА)  в „ТЕЦ 
Марица Изток 2” ЕАД по 2 обособени позиции”,  се събра комисия в състав:  

 
1. Т. Д.                          – Агент, снабдяване, ОМТС, ДМОП  
2. Л. Ап.                        – Агент, снабдяване, ОМТС, ДМОП 
3. Д. Л.                          – Юрисконсулт, ПО  
4. М. Ст.                       – Експерт КД, ДАДФК 
5. Г. Т.                          – Специалист търговия, ТО, ДМОП 

 
        До обявения краен срок за получаване на оферти по поръчката са 
регистрирани следните такива:  
 
      
№ 

Наименование на  
Участниците и седалище 

Вх.№ на 
предложението 

Дата на 
получаване 

1. РВЦ ООД, гр.Шумен 7842 21.06.18 
2. Файер инженеринг ЕООД, гр.Казанлък 7843 22.06.18 
3. БВА и сие ООД, гр.Ст.Загора 7844 22.06.18 
4. ЕТ Овелам - Димитър Терзиев, гр.Хасково 7846 22.06.18 

         След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка 
с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

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 по обособени позиции, както следва: 
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По първа обособена позиция: Ремонт и подръжка на пожарогасители, 
съгласно спецификация: 

№ Участници 
Предлагана  обща цена 

 в лв., без ДДС 
1. РВЦ ООД, гр.Шумен 34 986.00лв. 

2. Файер инженеринг ЕООД, гр.Казанлък 37 743.80лв. 

3. БВА и сие ООД, гр.Ст.Загора 69 494.85лв. 

4. ЕТ Овелам - Димитър Терзиев, гр.Хасково 32 731.00лв. 
Забележка: Посочените общи цени служат само за целите на класирането. 

 

По втора обособена позиция: Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, 
техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА), 
съгласно спецификация: 

№ Участници 
Предлагана  обща цена 

 в лв., без ДДС 
1. Файер инженеринг ЕООД, гр.Казанлък 29 785.40лв. 

Забележка: Посочената обща цена служи  само за целите на класирането. 

 

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 са представени във вид, съответстващ на ЗОП, ППЗОП и 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията по поръчката.  

 
От таблицата с предложените цени по първа обособена позиция се вижда, 

че предложението на участниците ЕТ Овелам - Димитър Терзиев, гр.Хасково и 
РВЦ ООД, гр.Шумен са по-благоприятни с повече от 20 на сто от средната 
стойност на предложенията на останалите участници. 

 
На основание чл.72, ал.1 от ЗОП, с писма изх.№23053/27.06.2018г. и 

изх.№23052/27.06.2018г., получени на 27.06.2018г., комисията изиска от 
участниците ЕТ Овелам - Димитър Терзиев, гр.Хасково и РВЦ ООД, 
гр.Шумен да представят подробни писмени обосновки за начина на образуване 
на предложената цена за изпълнение на поръчката в частта й по първа 
обособена позиция, като определи 5-дневен срок, в който същите да бъдат 
представени. В законоустановения срок участниците представиха исканите 
обосновки.  

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 ЕТ Овелам - Димитър 
Терзиев, гр.Хасково подробна писмена обосновка вх.№ 23376/02.07.2018г. 

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 
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поръчката, а именно: участникът има дългогодишен опит в изпълнението на 
подобен вид дейности, разполага със собствено специализирано оборудване и с 
оглед дългогодишни търговски отношения ползва преференциални цени и 
отстъпки.  

 
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 РВЦ ООД, гр.Шумен 
подробна писмена обосновка вх.№ 23571/02.07.2018г. 

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: за участника са налице изключително благоприятни 
условия, тъй като  разполага със собствена производствена база в близост до 
местоположението на възложителя, което води и до по-ниски транспортни 
разходи. Участникът разполага със собствена механизация и има богат опит в 
изпълнението на подобни поръчки. Заложил е минимална печалба и с оглед 
дългогодишни търговски отношения ползва преференциални цени и отстъпки.   

 
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 класираха 

офертите по обособени позиции, както следва: 
 
По първа обособена позиция: Ремонт и подръжка на пожарогасители, 

съгласно спецификация:  

№ Участник 
Класиране/ 

място № 
Цена в лв., без ДДС 

1. ЕТ Овелам - Димитър Терзиев, гр.Хасково 1-во място 32 731.00лв. 

2. РВЦ ООД, гр.Шумен 2-ро място 34 986.00лв. 

3. Файер инженеринг ЕООД, гр.Казанлък 3-то място 37 743.80лв. 

4. БВА и сие ООД, гр.Ст.Загора 4-то място 69 494.85лв. 

Забележка: Посочените общи цени служат само за целите на класирането. 
 

По втора обособена позиция: Зареждане на бутилки със сгъстен въздух, 
техническо обслужване и ремонт на въздушно дихателни апарати (ВДА), 
съгласно спецификация, комисията приема предложената от участника Файер 
инженеринг ЕООД, гр.Казанлък цена от 29 785.40лв. /двадесет и девет 
хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и четиридесет стотики/, без ДДС 

/цената служи  само за целите на класирането/. 
 

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 
 

  Да се сключи договор по първа обособена позиция с ЕТ Овелам - 
Димитър Терзиев, гр.Хасково за Ремонт и подръжка на пожарогасители, 
съгласно спецификация на стойност до 45 000.00лв. /четиридесет и пет 
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хиляди лева/, без ДДС при условията на тяхната оферта и след представяне на 
необходимите документи. 
 

Да се сключи договор по втора обособена позиция с Файер инженеринг 
ЕООД, гр.Казанлък за Ремонт и подръжка на пожарогасители, съгласно 
спецификация на стойност до 15 000.00лв. /петнадесет хиляди лева/, без ДДС 
при условията на тяхната оферта и след представяне на необходимите 
документи. 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 
1. Т. Д.                           -……….(п)………. 

2. Л. Ап.                         -……….(п)………. 

3. Д. Л.                           -……….(п)………. 

4. М. Ст.                        -……….(п)………. 

5. Г. Т.                           -……….(п)………. 

 


