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„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – с.Ковачево, обл. Ст. Загора 
 
 
Утвърдил:…………/п/…………… 
 
Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
 
Дата: 10.12.2018г. 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

за резултатите от работата на комисия за разглеждане на оферти за възлагане на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал.3, т.1 от 
ЗОП 

 
Днес, 07.12.2018г., в 14.00 часа, на основание Заповед № 2173/07.12.2018г. и във 

връзка с възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, 
ал.3, т.1 от ЗОП, с рег.№ 918094 и предмет „Бетониране на подход с повишена 
износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към 
СОИ 1- 4”,  се събра комисия в състав:  

 
1. инж. С. С. – Началник цех, ЦСИ, ДЕ  
2. С. С. – Инженер строител, ЦСИ, ДЕ 
3. М. Б. – Юрисконсулт, ПО  
4. С. Н. – Експерт КД, ДАДФК 
5. Г. Т. – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 

        До обявения краен срок за получаване на оферти по поръчката са регистрирани 
следните такива:  
 

      
№ 

Наименование на  
Участниците и седалище 

Вх.№ на 
предложението 

Дата на 
получаване 

1. 
„Павлов - конструкции и инженеринг” ЕООД, 
гр. София 

8170 06.12.18 

2. „Минстрой Марица изток” АД, гр. Раднево 8171 06.12.18 
3. „Инфрастрой груп” ЕООД, гр. София 8172 06.12.18 

         След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха декларации за 
липсата на обстоятелствата по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
Комисията констатира, че офертите са представени във вид, съответстващ на 

изискванията на чл. 101 от ЗОП, във връзка с чл. 39 ППЗОП. 
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори подадените оферти и 

обяви ценовите предложения, както следва: 
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№ Участници 
Предлагана  обща цена 

 в лв., без ДДС 
1. „Павлов - конструкции и инженеринг” ЕООД 269 948.53лв. 

2. „Минстрой Марица изток” АД  266 761.32лв. 

3. „Инфрастрой груп” ЕООД 267 642.89лв. 
 
 С тези действия приключи откритата част от заседанието на комисията. На закрито 
заседание комисията разгледа и оцени подадените оферти за съответствие с 
изискванията на ЗОП, ППЗОП и критериите за подбор на Възложителя и изискванията, 
посочени в обявата. Комисията констатира следното: 

Офертите са представени във вид, съответстващ на ЗОП, ППЗОП и изискванията 
на Възложителя, посочени в документацията по поръчката с изключение на: 

 
За „Павлов - конструкции и инженеринг” ЕООД, гр. София 
В противоречие с разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, 

заложени в обявата за обществената поръчка, раздел „Технически и професионални 
способности“ и раздел „Друга информация“ участникът не е представил: 

- Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на 
строителя, съгл. чл.60, ал.1. При извършена проверка комисията установи, че 
участникът не е вписан в Централния професионален регистър на строителя. 

- Доказателство за застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от 
ЗУТ. 

- Участникът не е декларирал, че разполага с ръчна трамбовка и  фугонарезна 
машина. 

-Участникът не е приложил декларации съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП за 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1–5 и 7 ЗОП за третите лица, които ще ползва. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП 
комисията предлага участника „Павлов – конструкции и инженеринг“ ЕООД, гр. 
София да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.  

 
Комисията продължи своята работа с оценка на офертите, съобразно критерия за 

възлагане, посочен в обявата, а именно: най-ниска цена. 
 
На основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията класираха офертите, 

както следва:  
 
№ 

Участник 
Класиране/ 
място № 

Цена в лв., без ДДС 

1. „Инфрастрой груп” ЕООД, гр. София 1-во място 266 761.32лв. 

2. „Минстрой Марица изток” АД, Раднево  2-ро място 267 642.89лв. 

 
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 

  Да се сключи договор с „Инфрастрой груп” ЕООД, гр. София за „Бетониране 
на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни 
многоосни машини към СОИ 1-4”  на стойност  266 761.32лв. /словом: двеста 
шестдесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и един лева и тридесет и две 
стотинки/, без ДДС при условията на тяхната оферта и след представяне на 
необходимите документи. 



ТО/ММ/ГТ  3 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 
1 инж.С. С. - ......./п/......... 

2. С. С. - ......./п/......... 

3. М. Б. - ......./п/......... 

4. С. Н. - ......./п/......... 

5. Г. Т.             - ......./п/......... 

 


