
 
 

Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 7125 / 25.02.2019 г. 

25.02.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП 

за резултатите от работата на комисията в процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка, рег. № 18160 с 

предмет: „Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед 

обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез 

хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица”” 

 

На 31.01.2019 г. в 10:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 

167 / 31.01.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния 

състав: 

Председател:  

инж. Н Т  – Ръководител „ПТО“ 

Членове: 

1. инж. Т П  – Инженер ТЕ-ТО, „ПТО” 

2. М П   – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

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

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

В хода на работата на комисията няма промени в състава и. 

 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, разгледа и оцени офертата, класира участника по 

степента на съответствие на предложението с предварително обявените от възложителя 

условия и състави протокол от заседанието си, както следва: 

1. Протокол за проведени преговори от 31.01.2019 г.  

 

В обявения срок e постъпила една оферта: 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № на 

оферта 

Дата на получаване 

на първоначална 

оферта 

Час на получаване 

на първоначална 

оферта 

1. 
„Национална електрическа 

компания“ ЕАД, гр. София 
8296 30.01.2019 15:04 

 

Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалната оферта: 

1. Разглеждане на документите от първоначалната оферта: 

На 31.01.2019 г. беше отворена първоначалната оферта, подадена от участника и бяха 

проведени преговори. След разглеждане на документите, комисията констатира, че 

участника отговаря на изискванията за лично състояние и е в съответствие с критериите за 

подбор, офертата му отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи.  

 

2. Провеждане на преговори с участника, чиято първоначална оферта отговаря на заложените 

изисквания на възложителя: 



Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са: 

Обща стойност 3 554 694,48 лв., без ДДС 

Три милиона петстотин петдесет и четири 

хиляди шестстотин деветдесет и четири лева 

и 48 ст. без ДДС 

Месечна такса за 

услугата 
148 112,27 лв., без ДДС 

Сто четиридесет и осем хиляди сто и 

дванадесет лева и 27 ст. без ДДС 

 

След проведени преговори се постигнаха следните договорености: 

- Участникът приема проекта на договор, предложен от Възложителя. 

- Приемат се цени за изпълнение на поръчката: 

Обща стойност 3 192 000,00 лв., без ДДС 
Три милиона сто деветдесет и две хиляди 

лева без ДДС 

Месечна такса за 

услугата 
133 000,00 лв., без ДДС Сто тридесет и три хиляди лева без ДДС 

 

3. Класиране: 

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

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварителна покана 

за участие с рег. № 18160 и предмет: „Осигуряване провеждането, съхраняването и 

отвеждането на водите с оглед обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица””: 

№ 

Наименование и 

седалище на 

участника 

Предложена цена 

лв., без ДДС 

Договорена цена 

лв., без ДДС 

Класиране Месечна 

такса за 

услугата 

Обща 

стойност 

Месечна 

такса за 

услугата 

Обща 

стойност 

1 

„Национална 

електрическа 

компания“ ЕАД, 

гр. София 

148 112,27 3 554 694,48 133 000,00 3 192 000,00 I място 

 

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

място участник „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София, при условията на 

офертата му и документацията за участие. 

 

Приложение: протокол от работата на комисията – 1 бр. 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. Н Т   – ..............(п)................ 

 

Членове: 

инж. Т П   – ..............(п)................ 

 

 

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

 

 

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

 

 

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


