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

Утвърдил:………(п)……… 
Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
Дата:26.10.2018г. 
 
 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,25.09.2018г., на основание Заповед №1549/25.09.2018г. 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. №918076 и предмет “Доставка на лепило за студена 
вулканизация”, по спецификация,  се събра комисия в състав:  

 
1. Б. Б.                                         – Агент снабдяване, ОМТС 
2. инж. Ж. П.                              – Технолог вулканизации, ВС и П 
3. П. Х.                                       – Юрисконсулт, ПО  
4. С. Н.                                  – Експерт КД, ДАДФК 
5. Д. К.                                        – Специалист търговия, ТО 
 
    До обявения краен срок за получаване на оферти по поръчката са 

регистрирани следните такива: 
 

Вх. 
№ 

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

офертата 
 
7981 

 
20.09.2018 

 
12.58 

„Балкан Консулт 
Комерс“ ЕООД, гр. 
София 

София 1700, ул. Могилата 
№10; т.: 02/8624255, ф.: 
02/8624467; 
balkan1@bkkbg.com 

 
7990 

 
21.09.2018 

 
14.52 

„Инженеринг консулт 
ЕС“ ЕООД, гр. Русе 

Русе 7000, бул. Фердинанд 
31, офис 8; Тодоринка 
Андонова, т.: 0883/819299; 
engineering.consult.es@abv.bg 

 
7991 

 
21.09.2018 

 
14.52 

„РЕМА ТИП-ТОП 
КОМЕРС“ ООД, гр. 
София 

София 1415, кв. Драгалевци, 
ул. Градинско кокиче №5; т.: 
02/9613298, 0885/917049, ф.: 
02/9613268; 
info@rttcommerce.com 

След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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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. Балкан Консулт Комерс ЕООД, гр. София 34 230.00 лв. 

2. Инженеринг консулт ЕС ЕООД, гр. Русе 46 650.00 лв. 

3.  
РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС ООД, гр. 
София 

36 915.00 лв. 

 

Комисията продължи своята работа, като разгледа и оцени подадените 
оферти за съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП, критериите за подбор 
на възложителя и изискванията, посочени в обявата. Комисията констатира 
следното: 

Офертата на участника „РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС“ ООД отговаря на 
изискванията на възложителя, а офертите на участниците „Инженеринг 
консулт ЕС“ ЕООД и „Балкан Консулт Комерс“ ООД не отговарят на 
изискванията на възложителя. 

 

Относно участника „Инженеринг консулт ЕС“ ЕООД, гр. Русе 
В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата за обществената поръчка, раздел „Условия, 
на които трябва да отговарят участниците“, т. „Икономическо и финансово 
състояние“ и раздел „Друга информация“, т.1.2  участникът не е представил: 

Доказателства, че участникът е реализирал минимален оборот в размер на 
38 000 лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката през последната една 
приключила финансова година в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от 
ЗОП. 

Относно участника „Балкан Консулт Комерс“ ЕООД, гр. София 
В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата за обществената поръчка, раздел „Условия, 
на които трябва да отговарят участниците“, т. „Икономическо и финансово 
състояние“ и раздел „Друга информация“, т.1.2  участникът не е представил: 

Доказателства, че участникът е реализирал минимален оборот в размер на 
38 000 лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката през последната една 
приключила финансова година в съответствие с изискванията на чл.62, ал.1 от 
ЗОП. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП 
комисията предлага участниците „Инженеринг консулт“ ЕООД, гр. Русе 
и „Балкан Консулт Комерс“ ЕООД, гр. София да бъдат отстранени от 
участие в процедурата, тъй като са представили оферти, които не 
отговарят на предварително обявените условия на поръчката. 
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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. 
„РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС“ ООД, 
гр. София 1-во място 36 915.00 лв. 

 
Единичните цени са следните: 
- за 1 /един/ брой Лепило TIP TOP SC4000 green /0.700kg/ - 525 2509, производител 
Рема Тип Топ АГ е :19.57 лв., (словом:деветнадесет лева и петдесет и седем 
стотинки), без ДДС. 
- за 1 500 /хиляда и петстотин/ броя Лепило TIP TOP SC4000 green /0.700kg/ - 525 
2509, производител Рема Тип Топ АГ е:29 355.00 лв. (словом: двадесет и девет 
хиляди триста петдесет и пет лева  и 0 стотинки), без ДДС. 
- за 1 /един/ брой Втвърдител ER-42 (30g per 0.700kg) – 525 1151, производител Рема 
Тип Топ АГ е:5.04 лв. (словом:пет лева и четири стотинки), без ДДС. 
- за 1 500 /хиляда и петстотин/ броя Втвърдител ER-42 (30g per 0.700kg) – 525 1151, 
производител Рема Тип Топ АГ е:7 560.00 лв. (словом:седем хиляди петстотин и 
шестдесет лева и 0 стотинки), без ДДС. 
 

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 
  Да се сключи договор с „РЕМА ТИП-ТОП КОМЕРС“ ООД, гр. София 
за „Доставка на лепило за студена вулканизация“, по спецификация, на 
стойност 36 915.00 лв. /словом: тридесет и шест хиляди деветстотин и 
петнадесет лева и 0 стотинки/, без ДДС, при условията на тяхната оферта и 
след представяне на необходимите документи.   

    Комисията взе единодушно решенията, обективирани в протокола. 
Настоящия протокол е изготвен на 25.10.2018 год.  
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

1. Б. Б.                                        

                            

                             -.………(п)……… 

2. инж. Ж. П.                                           -.………(п)……… 

3. П. Х.                                              -.………(п)……… 

4. С. Н.                             -.………(п)……… 

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

 


