
ТО/ММ/ДК    

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

Утвърдил:………(п)……… 
Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
Дата:27.08.2017 
 
 
 
 
 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, 17.08.2018г., на основание Заповед №1341/17.08.2018г. 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. №918070 и предмет „Ремонт на голям подем 
/Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов - западен кран в 
Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт”,  се събра комисия в състав:  
 

1. инж. Кр. Кр.                        – Инж. механик, Турбинен цех 
2. инж. Кр. К.                          – Инж. механик, част 700, Турбинен цех 
3. М. Б.                                     – Юрисконсулт, ПО  
4. М.Ст.                             – Експерт КД, ДАДФК 
5. Д. К.                                      – Специалист търговия, ТО 

    Комисията установи, че в първоначално определения срок – 10.08.2018г. са 
подадени само две оферти, поради което, на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 
срокът за получаване на оферти е удължен до 16.08.2018г. със Заповед № 
1316/13.08.2018г. на Възложителя. След изтичане на допълнително 
определения срок, на основание чл.188, ал.3 от ЗОП комисията разгледа и 
оцени получените оферти, както следва:  

Вх. 
№ 

Дата Час Участник, седалище 
Данни на участника, 
описани на плика на 

офертата 
7939 09.08.2018 13.45 Краностроене 

Инженеринг ЕООД, гр. 
София 

София 1220, кв. Военна 
рампа, ул. Проф. Иван 
Георгов 10; т.: 02/9382939; 
office@kranostroene.com 

7942 10.08.2018 12.30 „ВАДИС“ ООД, гр. 
Пазарджик 

Пазарджик, ул. Княз Ал. 
Батенберг, за 
кореспонденция: ул. 
Пловдивска 113; т.: 
034/444621, ф.: 034/444621; 
vadis@vadis.bg 
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7947 16.08.2018 13.57 „М – КАЕЛ“ ЕООД, гр. 
Враца 

Враца, ул. Априлско въстание 
№24, Георги Василев, т.: 
091092250, 0896664266, 
mkael@abv.bg 

 

След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по 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  обща цена 

 в лв., без ДДС 

1. 
Краностроене Инженеринг ЕООД, гр. 
София 

68 460.00лв. 

2. „ВАДИС“ ООД, гр. Пазарджик 63 500.00лв. 

3. „М – КАЕЛ“ ЕООД, гр. Враца 62 105.00лв. 
 

Комисията продължи своята работа, като 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 изискванията на  
възложителя, посочени в документацията по поръчката, с изключение на: 

 
         Участника „ВАДИС“ ООД, гр. Пазарджик 
      В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на  
Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка, Указания 
за подготовка, подаване, разглеждане и оценка на оферта за участие в 
обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява и покана до 
определени лица в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, според които участникът 
е следвало да представи  Декларации, съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП по 
образец на възложителя за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1–5 и 7 ЗОП 
поради факта, че ползва трето лице, същият не е приложил в офертата си  
такива.  

На основание гореизложеното и в съответствие и изискванията на 
чл.107, ал.1, т.1 от ЗОП и чл. 107. т.2, буква а) от ЗОП комисията предлага 
участника „ВАДИС“ ООД, гр. Пазарджик за отстраняване от 
обществената поръчка, тъй като не е изпълнил условие, посочено в 
документацията на обществената поръчка и  представената от тях оферта 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 



ТО/ММ/ДК    

Участника „М – КАЕЛ“ ЕООД, гр. Враца 

  В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на  
Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка, Указания 
за подготовка, подаване, разглеждане и оценка на оферта за участие в 
обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява и покана до 
определени лица в „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, според които участникът 
е следвало да представи подписани образец на оферта, Декларации, съгласно 
чл.97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за обстоятелствата по чл.54, 
ал.1, т.1–5 и 7 ЗОП, декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, декларация по чл. 
66, ал.1 от ЗОП, Декларация за инструментите, съоръженията и техническото 
оборудване, същият е представил само неподписани документи в своята 
оферта. 

На основание гореизложеното и в съответствие и изискванията на 
чл.107, ал.1, т.1 от ЗОП и чл. 107. т.2, буква а) от ЗОП комисията предлага 
участника „М – КАЕЛ“ ЕООД, гр. Враца за отстраняване от 
обществената поръчка, тъй като не е изпълнил условие, посочено в 
документацията на обществената поръчка и  представената от тях оферта 
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 класираха 
офертите, както следва:   

 
 

№ Участник 
Класиране/ 

място № 
Цена в лв., без ДДС 

1. 
Краностроене Инженеринг ЕООД, 
гр. София 1-во място 68 460.00лв. 

 
*Единичните цени са приложени в Спецификация /Приложение  №1/.  

 
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 

   
 
Да се сключи договор с Краностроене Инженеринг ЕООД, гр. София за 
„Ремонт на голям подем /Q=115t/ на кран мостов електрически двугредов 
- западен кран в Турбинен цех, машинна зала ч.700МВт”, на стойност 
68 460.00лв. /словом: шестдесет и осем хиляди четиристотин и шестдесет 
лева и 0 стотинки/, без ДДС, при условията на тяхната оферта и след 
представяне на необходимите документи.   
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    Комисията взе единодушно решенията, обективирани в протокола. 
Настоящия протокол е изготвен на 17.08.2018 год.  

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

1. инж. Кр. Кр.                        

                            

                            -……….(п)………. 

2. инж. Кр. К.                              -……….(п)………. 

3. М. Б.                                                                 -……….(п)………. 

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

5. Д. К.                             -……….(п)………. 

 


