
 

ПРОТОКОЛ 

за провеждане на преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с 

предварителна покана за участие, рег.№18151, в рамките на квалификационна система рег. № 17132 

 

 

Днес, 17.12.2018 г. за провеждане на преговори по процедура на договаряне с предварителна покана 

за участие с рег.№ 18151 и предмет: „Доставка на метали”, се събра комисия назначена със заповед 

№ 2237 / 17.12.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния 

състав: 

 

Председател:  

инж. И Х  – Ръководител ОМТС 

Членове: 

1. инж. Я Я  – Инженер металург, заваряване, „ОКМ” 

2. М П   – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

3. С Н   – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 

4. инж. Г Д   – Търговски агент, „Търговски отдел” 

 

От страна на участника – „Маяк М“ АД, гр. Бургас не се яви представител за провеждане на 

преговорите. 

 

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

 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Час на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Обособена 

позиция 

1. „Маяк М“ АД, гр. Бургас 8217 14.12.2018 09:30 1, 2, 3, 4 

 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът „Маяк М“ АД, 

гр. Бургас получи пореден № 1. 

 

На 17.12.2018 г. в 11:02 ч. комисията отвори първоначалната оферта и провери съответствието 

на представените документи с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията 

за участие и констатира следното: 

 Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

 Комисията приема за окончателни предложените от участника в първоначалната оферта 

общи стойности за изпълнение на: 

 

№ на 

ОП 
Наименование на обособената позиция 

Предложена цена 

лв. без ДДС 

I Доставка на ламарина от въглеродна стомана 388 029,00 

II 
Доставка на ламарина от неръждаема и износоустойчива 

стомана 
149 703,50 

III Доставка на профили и прокат 57 290,40 

IV Доставка на ламарина от корозоустойчива сплав 26 320,00 

 

Настоящия протокол отразява действията, извършени от Комисията на 17.12.2018 г.  

 



 

Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и се подписа: 

 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:    КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

„Маяк М“ АД    Председател:  

      инж. И Х – ...............(п)............... 

Членове: 

инж. Я Я – ...............(п)................ 

 

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

 

С Н   – .................(п).............. 

 

инж. Г Д – .................(п)............... 


