
ПРОТОКОЛ 

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

предварителна покана за участие за сключване на рамково споразумение, рег.№ 18156 с предмет 

„Доставка и монтаж на гумено транспортна лента (ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор 

(МТЛТ)2” 

 

Днес, 19.02.2019 г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег.№ 18156 и предмет „Доставка и монтаж на гумено транспортна лента 

(ГТЛ) за магистрален тръбен лентов транспортьор (МТЛТ)2”, между: 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 119 / 22.01.2019 г. на 

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

 

Председател:  

 инж. И Т – Н-к цех „ВС и П” 

Членове: 

инж. З З  - Технолог, „КТО” 

Д Л   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

М С   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Г Д  - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

В работата на комисията встъпи резервният член Д Л на мястото на М П, която се намира 

в законоустановен отпуск. 

 

От страна на участника – Метсо Австрия ГмбХ: 

К Г – упълномощен представител. 

 

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 

1. Метсо Австрия ГмбХ 8354 19.02.2019 10:48 

 

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. 

 



 

Критерий за оценка на предложенията в настоящата процедура е Икономически най-изгодна 

оферта определена въз основа на критерия “Оптимално съотношение качество/цена” [чл. 70 ал.2 

т.3 от ЗОП], което се оценява въз основа на цената и показателите: 1) Предложена цена (Ц) – с 

коефициент на тежест – 60 %; 2) Срок на доставка (Сд) – с коефициент на тежест – 40%. 

Поради това, комисията първо извърши договаряне и оценка на показателя срок на доставка. 

Първоначално предложеният от участника срок за доставка е: 260 (двеста и шестдесет) 

календарни дни. 

След проведеното договаряне се приемат следните срокове: 

Срок за доставка: двеста и шестдесет (260) календарни дни. 

След това комисията извърши оценка на техническото предложение на участника по 

договорените показатели. Тъй като участникът е само един, то съгласно методиката за оценка на 

офертите му се дават максимален брой точки: 

Срок за доставка - Сд = (Сд min /Сд i) x 40 = 40 

Комисията съобщи на участника оценяването по техническите показатели и пристъпи към 

договаряне и оценка на предлаганата цена за изпълнение и клаузите на договора. 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е: 6 098 300,00 EUR 

(шест милиона деветдесет и осем хиляди и триста евро) без ДДС. 

 

След проведените преговори за определяне клаузите на договора и предложение от комисията за 

намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните договорености: 

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя. 

2. Приема се обща стойност за изпълнение: 6 098 300,00 EUR (шест милиона деветдесет и осем 

хиляди и триста евро) без ДДС., в т.ч.: 

Цена за доставка на лентата: 5 785 500,00 EUR (пет милиона седемстотин осемдесет и пет 

хиляди и петстотин евро) без ДДС. 

Цена на вулканизационни материали: 128 000,00 EUR (сто двадесет и осем хиляди евро) без 

ДДС. 

Цена за монтаж: 184 800,00 EUR (сто осемдесет и четири хиляди и осемстотин евро) без ДДС. 

 

Тъй като участникът е само един, то съгласно методиката за оценка на офертите по показателя 

предложена цена му се дават максимален брой точки Формирането на оценката по показателя 

„Предложена цена /Ц/” е както следва:  Ц = (Ц min / Ц i) x 60 = 60 

 

След това комисията извърши комплексна оценка на офертата на участника: 

Оценката (Оц) се изчислява по следната формула 

Оц = Ц+Сд = 60 + 40 = 100 



 

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

 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:   КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Метсо Австрия ГмбХ 

К Г ….(п)….     Председател:  

инж. И Т  – ..............(п)................ 

Членове: 

инж. З З  – ..............(п)................ 

 

Д Л   – ..............(п)................ 

 

М С    – ..............(п)................ 

 

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


