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П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18146 с участника  „Арматурен сервиз“ ЕООД, 

гр. Пловдив 

 

Днес, 15.02.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18146 ид предмет: „Ремонт на арматура в турбинен цех”, по 

две обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 2200/ 11.12.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

 инж. ДМ      – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП      – Технолог, Турбинен цех 

2. МП    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС    – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ     – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член М. П. на мястото на П. Х., който на 

15.02.2019г. е в установен годишен отпуск. 

 

От страна на Участника: ИК – упълномощен представител 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 

8338 

8338-1 
14.02.19 14.32 1,2 

  

На 15.02.2019г. в 11:02 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 1-ви по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника   

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за ремонт на арматура в турбинен цех, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 

Пловдив 

1 165 613.48 165 613.48 

2 202 665.00 202 665.00 

 

2.. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

 

3. Постигнаха се следните договорености за доставка на набивка по I обособена 

позиция: Посоченият в документацията срок за доставка на набивка по I обособена 

позиция е 25.02.-10.04.2019г. Срокът за доставка на набивка по първа обособена 

позиция се променя до 10 (десет) дни след сключване на договора. 
 

В 11:09 часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 
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Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. ДМ      – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ПП      – ……(п)…… 

2. МП    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

ИК       – .......(п)............ 
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П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18146 с участника  „Енергоремонт - Гълъбово” 

АД, гр. Гълъбово 

 

Днес, 15.02.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18146 и предмет: „Ремонт на арматура в турбинен цех”, по две 

обособени позиции 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 2200/ 11.12.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

 инж. ДМ      – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП      – Технолог, Турбинен цех 

2. МП    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС    – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ     – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член М. П. на мястото на П. Х., който на 

15.02.2019г. е в установен годишен отпуск. 

 

От страна на Участника: СС и КК - упълномощен представители 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
8339   14.02.19 14.42 1,2 

На 15.02.2019г. в 11:10 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 2-ри по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за ремонт на арматура в турбинен цех, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 

1 338 821.00 335 000.00 

2 430 490.00 426 000.00 

2.. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

3. Постигнаха се следните договорености за доставка на набивка по I обособена 

позиция: Посоченият в документацията срок за доставка на набивка по I обособена 

позиция е 25.02.-10.04.2019г. Срокът за доставка на набивка по първа обособена 

позиция се променя до 6 (шест) седмици след сключване на договора. 
 

В 11:32 часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

Комисията определя срок от 3 дни, в който участникът следва да представи коригирани 

стойности на ремонтните дейности и доставката на изделия. 
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Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. ДМ      – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ПП      – ……(п)…… 

2. МП    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

СС     – .......(п)............ 

КК     – .......(п)............ 
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П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18146 с участника  „Монтаж инженеринг“ 

ЕООД, гр. Димитровград 

 

Днес, 15.02.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18146 и предмет: „Ремонт на арматура в турбинен цех”, по две 

обособени позиции 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 2200/ 11.12.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

 инж. ДМ      – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП      – Технолог, Турбинен цех 

2. МП    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС    – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ     – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член М. П. на мястото на П. Х., който на 

15.02.2019г. е в установен годишен отпуск. 

 

От страна на Участника: СЗ – упълномощен представител 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 
8340 15.02.19 9.14 1,2 

  

На 15.02.2019г. в 11:33 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 3-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника   

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за ремонт на арматура в турбинен цех, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград 

1 385 590.00 385 590.00 

2 488 346.12 488 346.12 

 

2.. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

 

3. Постигнаха се следните договорености за доставка на набивка по I обособена 

позиция: Посоченият в документацията срок за доставка на набивка по I обособена 

позиция е 25.02.-10.04.2019г. Срокът за доставка на набивка по първа обособена 

позиция се променя до 10 (десет) дни след сключване на договора. 
 

В 11:35  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 
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Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. ДМ      – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ПП      – ……(п)…… 

2. МП    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

СЗ     – .......(п)............ 

          
  

 
 

 


