
Днес, 29.01,2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с perJVb 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника „Металик" АД, гр. Стара Загора 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев - Технолог Котелен цех 
2. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, Правен отдел 
3. Мариана Сталева - Експерт КД, АДФК 
4. инж. Лора Янкова - Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Светослав Керманов - упълномощен представител на 
„Металик" АД, гр. Стара Загора. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както 
следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1. „Металик" АД, гр. Стара 
Загора 9134 28.01.2020г. 14.19 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. 
Участникът „Металик" АД, гр. Стара Загора получи пореден № 1. 

На 29.01.2020г. в 10:10 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника 
„Металик" АД, гр. Стара Загора. 

Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 

то/мм/ля Сгр. 1 



1.По първа обособена позиция: 131 543.00 лв. /сто тридесет и една хиляди 
петстотин четиридесет и три лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. По втора обособена позиция: 131 543.00 лв. /сто тридесет и една хиляди 
петстотин четиридесет и три лв., 0 ст./, без ДДС. 

3.По трета обособена позиция: 130 437.00 лв. /сто и тридесет хиляди 
четиристотин тридесет и седем лв,, 0 ст./, без ДДС. 

4. По четвърта обособена позиция: 131 179.00 лв. /сто тридесет и една хиляди 
сто седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 

5. По седма обособена позиция: 131 179.00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто 
седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 

6. По осма обособена позиция: 131 179,00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто 
седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По девета обособена позиция: 137 831.00 лв. /сто тридесет и седем хиляди 
осемстотин тридесет и един лв., 0 ст./, без ДДС. 

8. По десета обособена позиция: 131 179.00 лв. /сто тридесет и една хиляди сто 
седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката са както следва: 

1. По първа обособена позиция: 92 560.00 лв. /деветдесет и две хиляди 
петстотин и шестдесет лв., 0 ст./, без ДДС, 

2. По втора обособена позиция: 92 560.00 лв. /деветдесет и две хиляди 
петстотин и шестдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

3.По трета обособена позиция: 92 456.00 лв. /деветдесет и две хиляди 
четиристотин петдесет и шест лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По четвърта обособена позиция: 92 560.00 лв, /деветдесет и две хиляди 
петстотин и шестдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

5.По седма обособена позиция: 87 200.00 лв. /осемдесет и седем хиляди и 
двеста лв., Oct./, без ДДС. 

6. По осма обособена позиция: 87 000.00 лв. /осемдесет и седем хиляди лв., 0 
ст./, без ДДС. 

7. По девета обособена позиция: 87 000.00 лв. /осемдесет и седем хиляди лв., 0 
ст./, без ДДС. 

8. По десета обособена позиция: 87 200.00 лв. /осемдесет и седем хиляди и 
двеста лв„ Oct./, без ДДС. 

В срок от 3 дни от датата на договарянето Участникът следва да представи на 
комисията коригирана количествено-стойностна сметка. 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията 
за участие. 

го мм ля Стр. 2 





Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника „Арматурен сервиз" ЕООД, гр. Пловдив 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев - Технолог Котелен цех 
2. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, Правен отдел 
3. Мариана Сталева - Експерт КД, АДФК 
4. инж. Лора Янкова - Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника „Арматурен сервиз" ЕООД, гр. Пловдив на присъства 
представител. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

Обособена 
позиция 

1. „Арматурен сервиз" ЕООД, 
гр. Пловдив 9116 27.01.2020г. 09.33 6, 12 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 
„Арматурен сервиз" ЕООД, гр. Пловдив получи пореден № 2. 
На 29.01.2020г. в 10:16 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника 
„Арматурен сервиз" ЕООД, гр. Пловдив. 
Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 
1.По шеста обособена позиция: 119 891.46 лв. /сто и деветнадесет хиляди 
осемстотин деветдесет и един лв., 46 ст./, без ДДС. 
2. По дванадесета обособена позиция: 119 891.46 лв. /сто и деветнадесет хиляди 
осемстотин деветдесет и един лв., 46 ст./, без ДДС. 
След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката остават същите. 





Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника Техноинженеринг ЕООД, гр. Стара Загора 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев - Технолог Котелен цех 
2. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, Правен отдел 
3. Мариана Сталева - Експерт КД, АДФК 
4. инж. Лора Янкова - Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Илиян Марков - Управител на „Техноинженеринг" 
ЕООД, гр. Стара Загора. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както 
следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. N° на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1. Техноинженеринг ЕООД, 
гр. Стара Загора 9130 28.01.2020г. 13.44 1,2,3,4, 7, 

8, 9, 10 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. 
Участникът Техноинженеринг ЕООД, rp. Стара Загора получи пореден № 3. 
На 29.01.2020г. в 10:22 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника 
Техноинженеринг ЕООД, гр. Стара Загора. 

Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 

1.По първа обособена позиция: 88 970,00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

ТО/ММ/ЛЯ Стр. 1 



2. По втора обособена позиция: 88 952.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин петстотин и два лв., 0 ст./, без ДДС. 
3.По трета обособена позиция: 88 879.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
осемстотин седемдесет и девет лв., 0 ст./, без ДДС. 
4. По четвърта обособена позиция: 88 970.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 
З.По седма обособена позиция: 88 970.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 
6. По осма обособена позиция: 88 892.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
осемстотин деветдесет и два лв., 0 ст./, без ДДС. 
7. По девета обособена позиция: 88 987.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин осемдесет и седем лв., 0 ст./, без ДДС. 
8. По десета обособена позиция: 88 970.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката са както следва: 

1. По първа обособена позиция: 85 000.00 лв. /осемдесет и пет хиляди лв., 0 
ст./, без ДДС. 
2. По втора обособена позиция: 85 000.00 лв. /осемдесет и пет хиляди лв., 0 ст./, 
без ДДС. 
3. По трета обособена позиция: 85 000.00 лв. /осемдесет и пет хиляди лв., 0 ст./, 
без ДДС. 
4. По четвърта обособена позиция: 85 000.00 лв. /осемдесет и пет хиляди лв., 0 
ст./, без Д ДС. 
5. По седма обособена позиция: 88 970.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 
6. По осма обособена позиция: 88 892.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
осемстотин деветдесет и два лв,, 0 ст./, без ДДС. 
7. По девета обособена позиция: 88 987.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин осемдесет и седем лв., 0 ст./, без ДДС. 
8. По десета обособена позиция: 88 970.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

В срок от 3 дни от датата на договарянето Участникът следва да представи на 
комисията коригирана количествено-стойностна сметка. 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията 
за участие. 





Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с per.JVb 19184 и предмет „Среден ремонт на КА-1 
и КА-2", с участника „Петко Петков - 24" ЕООД, гр. Раднево 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев 
2. Павел Хаджийски 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

- Технолог Котелен цех 
- Юрисконсулт, Правен отдел 
- Експерт КД, АДФК 
- Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Петко Петков - Управител на „Петко Петков ~ 24" ЕООД, 
гр. Раднево. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

Обособена 
позиция 

1. „Петко Петков - 24" ЕООД, 
гр. Раднево 9139 28.01.2020г. 15.43 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 
11 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 
„Петко Петков - 24" ЕООД, гр. Раднево получи пореден № 4. 
На 29.01.2020г. в 10:30 ч. комисията отвори представената от участника първоначална 
оферта в отсъствието на представител на участника „Петко Петков - 24" ЕООД, гр. 
Раднево. 
Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са както 
следва: 
1. По първа обособена позиция: 88 975.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
седемдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. По втора обособена позиция: 88 955.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
петдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

3.По трета обособена позиция: 88 891.00 лв. /осемдесет и осем хиляди осемстотин 
деветдесет и един лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По четвърта обособена позиция: 88 915.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и петнадесет лв., 0 ст./, без ДДС. 



5. По пета обособена позиция: 117 100.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди и сто лв., 0 
ст./, без ДДС. 

6. По седма обособена позиция: 88 995.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По осма обособена позиция: 88 995.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

8. По девета обособена позиция: 88 997.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
деветдесет и седем лв., 0 ст./, без ДДС. 

9. По десета обособена позиция: 88 975.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
седемдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

10. По единадесета обособена позиция: 117 000.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди 
лв., 0 ст./, без ДДС. 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на поръчката 
са както следва: 
1. По първа обособена позиция: 88 500.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и петстотин 

лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. По втора обособена позиция: 88 000.00 лв. /осемдесет и осем хиляди лв., 0 ст./, без 
ДДС. 

3. По трета обособена позиция: 88 500.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и петстотин 
лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По четвърта обособена позиция: 88 915.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и петнадесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

5. По пета обособена позиция: 117 100.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди и сто лв., 0 
ст./, без ДДС. 

6. По седма обособена позиция: 88 995.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По осма обособена позиция: 88 995.00 лв. /осемдесет и осем хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 

8. По девета обособена позиция: 88 500.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и петстотин 
лв., 0 ст./, без ДДС. 

9. По десета обособена позиция: 88 500.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и петстотин 
лв., 0 ст./, без ДДС. 

10. По единадесета обособена позиция: 117 000.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди 
лв., 0 ст./, без ДДС. 

В срок от 3 дни от датата на договарянето Участникът следва да представи на 
комисията коригирана количествено-стойностна сметка. 





Днес, 29,01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника Металинвест - Ремко ЕООД, гр. Стара Загора 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев 
2. Павел Хаджийски 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

- Технолог Котелен цех 
- Юрисконсулт, Правен отдел 
- Експерт КД, АДФК 
- Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Стойчо Русенов - упълномощен представител на 
„Металинвест - Ремко" ЕООД, гр. Стара Загора. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както 
следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1. Металинвест - Ремко 
ЕООД, гр.Стара Загора 9122 27.01.2020г. 13.00 1,2, 3 ,4 , 7, 

8,9, 10 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. 
Участникът Металинвест - Ремко ЕООД, гр. Стара Загора получи пореден № 5. 

На 29.01.2020г. в 10:36 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника 
Металинвест - Ремко ЕООД, гр. Стара Загора. 

Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 

1. По първа обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 



2. По втора обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

3.По трета обособена позиция: 88 900.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и 
деветстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По четвърта обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

5. По седма обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

6. По осма обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По девета обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

8. По десета обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката остават както следва: 

9. По първа обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

10. По втора обособена позиция: 88 980,00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

11. По трета обособена позиция: 88 900.00 лв. /осемдесет и осем хиляди и 
деветстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

12. По четвърта обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

13. По седма обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

14. По осма обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

15. По девета обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

16. По десета обособена позиция: 88 980.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин и осемдесет лв., 0 ст./, без ДДС. 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията 
за участие. 





Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника „Енергоремонт - Гълъбово" АД, гр.Гълъбово 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев 
2. Павел Хаджийски 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

- Технолог Котелен цех 
- Юрисконсулт, Правен отдел 
- Експерт КД, АДФК 
- Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Красимира Костова и Станимир Стоянов 
упълномощени представители на „Енергоремонт - Гълъбово" АД, гр.Гълъбово. 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

Обособена 
позиция 

1. „Енергоремонт - Гълъбово" 
АД, гр.Гълъбово 9136 28.01.2020г. 14.19 5,6,11, 12 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 
„Енергоремонт - Гълъбово" АД, гр.Гълъбово получи пореден № 6. 

На 29.01.2020г. в ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника 
„Енергоремонт - Гълъбово" АД, гр.Гълъбово. 
Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 

1.По пета обособена позиция: L ^ ? . . И . 
.&ТР.ХН.Н.Х&Т.ирм££/...к.l/зу.. JA.т..Q. А-Г.•.../, без ДДС. 

2. По шеста обособена позиция: ла. /. .. У. . р М ^ Ш ^ 
X UM^fi... ̂ ^ f W f . (HJ{.. jgf ££ Л. .^ . . ЩН М.. -/1%.. Q. L :..../, 'без ДДС. 

S v J <"? & & ^ 
3.По единадесета обособена позиция: . У.1Л. Jl лв. /. 9.. (•< 0. ̂ rff. U СЦ/ 

Ш.7Л-19.T.U-H..Ш.Ш,р.к^Л&И..М.ГрУ.. -АФ.^..к\ /, без ДДС. 





за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19184 с участника ДЗЗД 
Консорциум Енергогруп, гр. Стара Загора 

Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 н КА-2", с участника ДЗЗД Консорциум Енергогруп, гр. Стара Загора 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

Даниел Радовски 
Членове: 

1. инж. Панко Панев 
2. Павел Хаджийски 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

От страна на Участника ДЗЗД 
присъства представител. 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както 
следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1. 
ДЗЗД Консорциум 
Енергогруп, гр. Стара 
Загора 

9128 28.01.2020г. 12.30 1, 2, 3,4, 7, 
8, 9, 10 

Поредностга за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. 
Участникът „ДЗЗД Консорциум Енергогруп", гр. Стара Загора получи пореден 
№7. 
На 29,01.2020г. в 10:45 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника ДЗЗД 
Консорциум Енергогруп, гр. Стара Загора. 

Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 

- Н-к Котелен цех 

- Технолог Котелен цех 
- Юрисконсулт, Правен отдел 
- Експерт КД, АДФК 
- Специалист търговия, ТО 

Консорциум Енергогруп, гр. Стара Загора не 



1.По първа обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
2. По втора обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
3.По трета обособена позиция: 88 875.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
осемстотин седемдесет и пет лв., 00 ст./, без ДДС. 
4. По четвърта обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
5. По седма обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС, 
6. По осма обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
7. По девета обособена позиция: 88 972.50 лв, /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
8. По десета обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката остават както следва: 

9. По първа обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст,/, без ДДС. 
10. По втора обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 

деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст,/, без ДДС. 
11. По трета обособена позиция: 88 875.00 лв. /осемдесет и осем хиляди 
осемстотин седемдесет и пет лв., 00 ст./, без ДДС. 
12. По четвърта обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
13. По седма обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
14. По осма обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
15. По девета обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 
16. По десета обособена позиция: 88 972.50 лв. /осемдесет и осем хиляди 
деветстотин седемдесет и два лв., 50 ст./, без ДДС. 





Днес, 29.01.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19184 и предмет „Среден ремонт на 
КА-1 и КА-2", с участника „Рудин" ООД, гр. Стара Загора 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 162/29.01.2020г. 
на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 
Председател: 

инж. Даниел Радовски - Н-к Котелен цех 
Членове: 

1. инж. Панко Панев 
2. Павел Хаджийски 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

- Технолог Котелен цех 
- Юрисконсулт, Правен отдел 
- Експерт КД, АДФК 
- Специалист търговия, ТО 

От страна на Участника - Динко Динев - Управител на „Рудин" ООД, гр. Стара 
Загора. 
Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва: 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

Обособена 
позиция 

1. „Рудин" ООД, гр. Стара 
Загора 9132 28.01.2020г. 14.05 1, 5, 6, 12 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 
„Рудин" ООД, гр. Стара Загора получи пореден № 8. 
На 29.01.2020г. в 10:50 ч. комисията отвори представената от участника 
първоначална оферта и откри преговорите с представителя на участника „Рудин" 
ООД, гр. Стара Загора. 
Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 
както следва: 
1.По първа обособена позиция: 90 895.00 лв. /деветдесет хиляди осемстотин 
деветдесет и пет лв., 0 ст./, без ДДС. 
2. По пета обособена позиция: 145 015.00 лв. /сто четиридесет и пет хиляди и 
петнадесет лв., 0 ст./, без ДДС. 
3.По шеста обособена позиция: 116 000.00 лв. /сто и шестнадесет хиляди лв., 0 
ст./, без ДДС. 
4. По дванадесета обособена позиция: 116 000.00 лв. /сто и шестнадесет хиляди 
лв., 0 ст./, без ДДС. 
След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 
поръчката остават същите. 




