
ПРОТОКОЛ 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без 

предварителна покана за участие, рег.№18160 

 

Днес, 31.01.2019 г. се проведоха преговори по процедура на 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””, между: 

 

От страна на Възложителя - 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” 

 

От страна на участника – „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София, 

следните упълномощени представители: инж. Р Г, П В, В Й 

 

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. 
„Национална електрическа компания“ 

ЕАД, гр. София 
8296 30.01.2019 15:04 

 

На 31.01.2019 г. в 10:00 ч. комисията отвори първоначалната оферта и откри преговорите с 

представителите на участника. Комисията провери съответствието на представените документи 

с ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира 

следното: 

Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

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 проведените преговори за определяне клаузите на договора, се постигнаха следните 

договорености: 

 

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя със следното допълнение: 

Техническото предложение на участника става неразделна част от договора. 

2. Приемат се цени за изпълнение: 

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 



 

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:   КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

„НЕК“ ЕАД 

       Председател:  

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

       Членове: 

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

 

В Й  ............(п)...........   М П   – ............(п)........... 

 

М С    – ............(п)........... 

 

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


