
 
 

Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 17172 / 14.05.2019 г. 

14.05.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.82, ал.1 и във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП за резултатите от работата на 

комисията в процедура за сключване на конкретен договор, рег. № 18156-1 с предмет 

„Доставка и монтаж на 4200 м.л. гумена транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен 

лентов транспортьор (МТЛТ)2” съгласно рамково споразумение № 16334 / 10.04.2019 г. 

 

На основание, чл.82, ал.4 от ЗОП, комисия, назначена с заповед № 667 / 10.05.2019 г. на 

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

Председател: инж. Иво Тодоров  – Н-к цех „ВС и П” 

Членове: инж. Живко Дженев  – Технолог, цех „ВС и П” 

Маргарита Пенчева    - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

Мариана Сталева    - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Георги Дамянов   - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

отвори, разгледа и класира офертата на участника в процедура за определяне на изпълнител 

на конкретен договор по сключено рамково споразумение № 16334 от 10.04.2019 година. 

 

Участник, поканен и подал оферта е: 

№ Наименование на участника и седалище 
Вх. № на 

оферта 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

1. Метсо Австрия ГмбХ 8509 03.05.2019 10:43 

 

Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертата: 

1. Разглеждане на документите от офертата: 

На 10.05.2019 г. в 10:45 ч. беше отворена офертата, подадена от участника. 

Кратко описание на предложението на участника: 

Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя заложени в поканата на поръчката, а именно: 

- Срок за изпълнение: 18 (осемнадесет) месеца от датата на подписване на договора. 

Срок за доставка на ГТЛ - двеста и шестдесет (260) дни . 



Срок за извършване монтажа на ГТЛ - до 30 (тридесет) дни от датата на протокол за 

предаване на съоръжението. 

- Условия на плащане: Плащането се извършва на два етапа: 

Първи етап: до 60 дни след доставката, удостоверено с издадена съгласно чл.113 от ЗДДС 

фактура – оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

Втори етап: до 60 дни след издадена съгласно чл.113 от ЗДДС фактура - оригинал, и 

двустранно подписан протокол за успешно проведени 72-часови проби. В случай че 

Възложителят не успее да проведе 72-часови проби в срок до 10 дни след завършване на 

монтажа, плащането се извършва в срок до 60 дни след издадена съгласно чл.113 от ЗДДС 

фактура – оригинал и двустранно подписан протокол за извършен монтаж. 

 

Предложената от участника цена е: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

евро без ДДС 

1 Метсо Австрия ГмбХ 3 049 150,00 

 

Комисията разгледа офертата и установи, че предложението на участника е изготвено 

съгласно поканата за участие. Приложени са всички изискуеми документи. Няма цени 

надвишаващи предложените от участника по рамковото споразумение. 

 

2. Класиране на участника: 

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

в процедура за сключване на конкретен договор, рег. № 18156-1 с предмет „Доставка и 

монтаж на 4200 м.л. гумена транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов 

транспортьор (МТЛТ)2” съгласно рамково споразумение № 16334 / 10.04.2019 г., както 

следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

евро без ДДС 
Класиране 

1. Метсо Австрия ГмбХ 3 049 150,00 I място 

 

Мотиви за допускане на участника: Предложението на участника отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложените цени за изпълнение на 

поръчката запазват в максимална степен интересите на дружеството. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник Метсо Австрия ГмбХ. 

  



 

Приложение: протокол от работата на комисията – 1 бр. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. Иво Тодоров    – ..............(п)................ 

 

Членове: 

инж. Живко Дженев    – ..............(п)................ 

 

 

Маргарита Пенчева    – ..............(п)................ 

 

 

Мариана Сталева    – ..............(п)................ 

 

 

инж. Георги Дамянов   – ..............(п)................ 

 

 


