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

 

 
Утвърдил:………/п/……………… 
Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
Дата:20.05.2019 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, 23.04.2019г., на основание Заповед №579/23.04.2019г. 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.№919031 и предмет: „Ремонт на охладителна кула 
тип Хамон“,  се събра комисия в състав:  

 
       Председател: инж. Димитър Мутафчиев – Началник, цех „Турбинен”   
       Членове: 

1. инж. Георги Грозев                - Инж. Енергетик, цех „Турбинен” 
2. Павел Хаджийски                   - Юрисконсулт, Правен отдел 
3. Симеонка Николова               - Експерт КД, АДФК 
4. Дияна Канева                          - 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 
 
8495 

 
22.04.2019 

 
12.31 

„Маратон – СС“ ЕООД Стара Загора 6000, ул. 
„Парчевич“ №2, вх. 0, ет. 2, 
ап. 6; т.: 0888/490531; 
maraton_ss@abv.bg 

 
8496 

 
22.04.2019 

 
13.09 

„Казаков – СВЕТ“ 
ООД 

София, ул. Твърдишки 
проход 43; Адрес за 
корепонденция: град Стара 
Загора, ул. „Христо 
Смирненски“ 106, за контакт: 
Светослав Казаков; т.: 
0888/209487; 
svet_kazakov@yahpp.com 
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8499 

 
22.04.2019 

 
14.04 

„Металинвест – 
Ремко“ ЕООД 

Стара Загора 6000, бул. 
„Митрополит Методий 
Кусев“ №48, ап. 2; т./ф.: 
042/622491, моб.: 
0899922280; 
metalinvest_remko@abv.bg; 
Иван Стойчев Русенов - 
Управител 

След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Членовете 
на комисията се съгласяват и дават право на председателя да осъществява 
кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 

        На заседанието присъства представител на участника „Металинвест – 
Ремко“ ЕООД – Стойчо Иванов Русенов – пълномощник. 

  
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. „Маратон – СС“ ЕООД 68 796.00лв. 

2. „Казаков – СВЕТ“ ООД 62 360.00лв. 

3.  „Металинвест – Ремко“ ЕООД 69 800.00лв. 
  
 Членовете на комисията Павел Хаджийски, Дияна Канева и Симеонка 
Николова подписаха техническите предложения на участниците. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, 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 на участниците са представени във вид, съответстващ на 
изискванията на  възложителя, посочени в документацията по поръчката, с 
изключение на офертата на „Казаков – СВЕТ“ ООД.  

 
Относно „Казаков – СВЕТ“ ООД, 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“ и раздел „Друга информация“ 
участникът не е представил:  

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
поръчката с посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за 
извършената услуга. 
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2. В списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката не е посочено, 
че участникът разполага със:  

- най-малко двама човека с правоспособност за ръчно електродъгово 
заваряване (111), заварчик на тръби, модул Е8, група материали 1; 5.1; 6.1, 
(съгл. СД CEN ISO*TR 15608:2017 или еквивалентен) 

- най-малко един човек с правоспособност ВИГ (141), заварчик на тръби, 
модул Т6 (тръба, неподвижна, наклонена под 45 градуса), група материали 1; 
5.1; 6.1 (съгл. СД CEN ISO*TR 15608:2017 или еквивалентен). 

Поради горното и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП с писмо изх.№ 
16850/09.05.2019г. до участника в обществената поръчка „Казаков – СВЕТ“ 
ООД бе определен срок до 3 /три/ работни дни от получаването на писмото да 
представи на комисията документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.  

В указания срок, с писмо с вх. №17334/14.05.2019 год. участникът „Казаков 
– СВЕТ“ ООД представи изисканите допълнителни документи. 

Комисията разгледа представените документи и констатира следното:  
- Представения списък на персонала удовлетворява изискванията на 

Възложителя 
- Представените извадки от два договора с „Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ 

ЕООД не доказват изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката“ 
  

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т. 1 от ЗОП комисията 
предлага участникът „Казаков – СВЕТ“ ООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря 
на поставените критерии за подбор от Възложителя.  

 
Комисията продължи своята работа с оценка на офертите, съобразно 

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

 Комисията класира офертите, както следва:  
 

№ Участник 
Класиране/ 

място № 
Цена в лв., без ДДС 

1. „Маратон – СС“ ЕООД 1-во място 68 796.00лв. 

2. „Металинвест – Ремко“ ЕООД 2-ро място 69 800.00лв. 

 
 КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 

 
 Да се сключи договор с „Маратон – СС“ ЕООД, гр. Стара Загора за 

Ремонт на охладителна кула тип Хамон“ на стойност  68 796.00лв./словом: 
шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и шест 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 16.05.2019 год.  
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
 

Председател: 

инж. Димитър Мутафчиев 

                            

                            -……/п/……. 
 

1. инж. Георги Грозев                                                                 -……/п/……. 

2. Павел Хаджийски                                               -……/п/……. 

3. Симеонка Николова                             -……/п/……. 

4. Дияна Канева                                                  -……/п/……. 

 


