
 

ПРОТОКОЛ № 1 

на основание чл.82, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане и класиране на офертите 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.1 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 сключване на конкретен 

договор с рег. № 18156-1 и 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. 

 

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 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-изгодната 

оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

Комисията отвори плика и оповести предложените цени: 

№ 
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. 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Комисията класира участника, подал оферта за участие в процедура за сключване на 

конкретен договор с рег. № 18156-1 и предмет „Доставка и монтаж на 4200 м.л. гумена 

транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

Евро без ДДС 
Класиране 

1 Метсо Австрия ГмбХ 3 049 150,00 I място 

 



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

10.05.2019 г. 

 

 

 

 

 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)................ 

 


