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“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 
        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

                    Вх.№.2567 
                                              Получено на 21.01.2019 г. 

ПРОТОКОЛ 2 
на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на офертите в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18148 и предмет: „Доставка 
на резервни  части за помпи” 

 
На 17.01.2019г. от 9:30 часа в открито заседание продължи своята работа 

комисия, назначена със заповед № 2119/ 05.12.2018г. на Изпълнителния директор на 
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 
 
Председател:  
инж. И. Т. – Технолог ремонт, КЦ, ДЕ 
Членове: 
1. инж. Х. Л. – Монтьор ТО, ТЦ, ДЕ 
2. С. С. – Агент снабдяване, ОМТС, ДЕ 
3. Б. Б. – Агент снабдяване, ОМТС, ДМОП 
4. Д. Л. – Юрисконсулт, ПО  
5.С. Н. – Експерт контрол на документи, АДФК 
6. Г. Т. – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 

В работата на комисията встъпи назначеният като резервен член  Боян Бойчев – 
Агент снабдяване, ОМТС, ДМОП на мястото на Петър Недялков – Технолог, ЦСИ, 
ДЕ поради това, че считано от 01.01.2019г. същият е с прекратени трудови 
взаимоотношения с „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, поради пенсиониране. 
 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците. 

 
В обявения срок са постъпили 2 /две/ оферти: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване на 
офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

1 „Випом” АД, гр. Видин 8155 04.12.18 13.51 
2 „Турбо – С” ЕООД, гр. Видин 8157 04.12.18 13.51 

 
На основание чл. 57 от ППЗОП следва да бъдат отворени пликовете с 

Предлагани ценови параметри на участниците, тъй като офертите им отговарят на 
изискванията на възложителя. 

 
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-
изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

Председателят на комисията обяви цените както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „Випом” АД, гр. Видин 90 788.00лв. 
2 „Турбо – С” ЕООД, гр. Видин 90 422.00лв. 

 



КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферта 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание 
с рег.№ 18148 и предмет „Доставка на резервни  части за помпи” както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Турбо – С” ЕООД, гр. Видин 90 422.00лв. Първо място 
2 „Випом” АД, гр. Видин 90 788.00лв. Второ място 
Предложените цени служат само за целите на класирането. Договорът ще бъде 
сключен на стойност до 99 500.00лв., без ДДС. 

 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 21.01.2019г. 
 

 Неразделна част от настоящия протокол е Протокол № 1 / 14.01.2019г. за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и техническите предложения от офертите на 
участниците. 
 

  
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  

инж. И. Т. – ......../п/....... 

Членове: 

1. инж. Х. Л. – ......../п/....... 

2. С. С. – ......../п/....... 

3. Б. Б. – ......../п/....... 

4. Д. Л. – ......../п/....... 

5.С. Н. – ......../п/....... 

6. Г. Т. – ......../п/....... 

 


