
ТО/ТТ 1 

 

 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, 

с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 

Утвърждавам:      Вх.номер: 42092/04.12.2018г. 

Изп. директор: ......(п)......... 

инж.Ж.Динчев 

Дата: 04.12.2018г. 

 

 

До 

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед №  2016 / 26.11.2018 г. 

 

 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие с 

рег.№18147 и предмет „Доставка на работни облекла за нуждите на работещите 

в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ в рамките на квалификационна система с рег. № 

18095 

 

На 26.11.2018 г. в 10:30 часа започна работа комисия назначена със заповед 

№2016/26.11.2018 г. в следния състав: 

 

Председател:  

А.Д.   - Ръководител ОБЗР 

Членове: 

1. М.П.  - Юрисконсулт, „Правен отдел“  

2. Т.Т.а  - Специалист търговия, „Търговски отдел“ 

3. М.С.  - Експерт контрол на документи, „АДФК” 

4. М.Х.   - Инспектор ОБЗР 

5. Г.С.  - Отчетник КИП и А 

6. К.М.  - Инженер Вибродиагностика 

          

В обявения срок първоначална оферта е подадена от участника: 

 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Вх. № 

оферта 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

Обособена 

позиция 

1 

„Тих труд Стара 

Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 

8142 26.11.2018 09:35 1,2 

 

 



ТО/ТТ 2 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалната 

оферта: 

 

На публичното заседание председателят на комисията обяви постъпилата 

първоначална оферта. 

След разглеждане на документите от първоначалната оферти, комисията 

констатира, че техническото и ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протокол 

от заседание на комисията, представляващ неразделна част от настоящия доклад, 

видно от които първоначално предложените и договорените с участника цени, са 

както следва: 

 

Първа обособена позиция – Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон 

за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

№ Наименование на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

1 
„Тих труд Стара Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 
206 744.50 206 744.50 

 

Втора обособена позиция – Доставка на летни работни костюми (яке с панталон) 

 

№ 
Наименование на участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена 

в лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

1 
„Тих труд Стара Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 
132 327.80 132 327.80 

 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№18147 и предмет „Доставка на работни 

облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“ по обособени 

позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция – Доставка на работни облекла за есенно-зимния сезон 

за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1 

„Тих труд Стара 

Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 

206 744.50 206 744.50 1 място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на първа обособена позиция с класирания 

на първо място участник „Тих труд Стара Загора“ЕООД, гр.Стара Загора. 



ТО/ТТ 3 

 

Втора обособена позиция – Доставка на летни работни костюми (яке с панталон) 

№ 
Наименование на 

участника и седалище 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена цена 

в лв., без ДДС 

Класиране 

1 

„Тих труд Стара 

Загора“ЕООД,  

гр.Стара Загора 

132 327.80 132 327.80 1 място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на втора обособена позиция с класирания 

на първо място участник „Тих труд Стара Загора“ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

Мотиви за допускане на участника: Офертата на участника отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложената цена за 

изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

 

 

Приложение: 

Протокол от заседанието на комисията – 1 бр. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

А.Д.   – ............(п).................. 

 

Членове: 

М.П.   – ...........(п).................... 

 

Т.Т.   – ...........(п).................... 

 

М.С.    – ...........(п).................... 

 

М.Х.   – ............(п).................... 

 

Г.С.   – .............(п)................... 

 

К.М.   – ...............(п)................. 

 

 


