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„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 

 

Утвърждавам на 19.04.2019г.           Изх. номер: 14749/1904.2019 

Изп. директор (п) 

 

 

 
ДОКЛАД 

от комисия, назначена със заповед № 502/ 05.04.2019 г. на основание чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП 

 

Относно: Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с рег. № 19021 и предмет: „Ремонт в заводски условия на детайли от 

цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8”, с назначена комисия: 

 

Председател:   

 инж. ДМ     – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ИЙ  – Технолог - ремонт, Турбинен цех 

2. ДЛ    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН   – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта.  

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1 “Брайт инженеринг” ООД, гр. София 8483 04.04.19 14.23 

 

След разглеждане на офертата и техническото предложение от комисията, участникът беше 

поканен на 11.04.2019 г. в 09:20 с писмо изх. №13257/08.04.2019г. да присъства на отварянето 

на плика с предлаганите ценови параметри.  

 

Липсва предложен за отстраняване участник.  

 

На открито заседание комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови 

параметри на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска предложена цена. 

 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег.№ 19021 и 

предмет Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-

8“, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 “Брайт инженеринг” ООД, гр. София 431 950.00 I място 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.3 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник “Брайт инженеринг” ООД, гр. 

София. 
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Приложение: Протоколи от работата на комисията. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. ДМ   – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ИЙ – ……(п)…… 

2. ДЛ   – ……(п)…… 

3. СН   – ……(п)…… 

4. ПТ   – ……(п)…… 

 


