
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД -  с.Ковачево, обл. Ст. Загора

УТВЪРДИЛ:
Изп. директорТ

инж. Ж.Динчев

Р О Т О К О Л
за резултатите от работата на комисията за провеждане на процедура по

чл.14, ал.4 от ЗОП

Днес, 17.10.2014 г. в 10.00 часа, на основание Заповед № 1677/17.10.2014 
г. и във връзка с публична покана за възлагане на поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 
от ЗОП с per. № 914156 и предмет „Доставка на опъвателно съоръжение за 
транспортьори 14АБ” в "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се събра комисия в 
състав:

1. Захари Захариев
2. инж. Дечко Дечев
3. Симеонка Николова
4. Мария Илиева
5. инж. Лора Янкова

Подадени са следните оферти:

-  Технолог, КТО
-  Инж. Механик, ВС и П
-  Експерт КД, АДФК
-  Юрисконсулт, Правен отдел
-  Специалист Търговия, ТО

№ Наименование на 
кандидата и седалище

Вх.№ на 
предложението

Дата на 
получаване

1. „МЕТАЛИК” АД, гр. Стара Загора 4112 16.10.2014
2. „СЕДОНА -  ОП” ЕООД, гр. Стара 

Загора 4116 16.10.2014

На заседанието не присъстваха представители на участниците.
След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 

декларации за липсата на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, разгледа ги 
съобразно определения ред и констатира следното:

Офертите са представени във вид, съответстващ на изискванията на 
чл.101в от ЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в публичната 
покана, с изключение офертата на „СЕДОНА - ОП” ЕООД.

За участника „СЕДОНА -  ОП” ЕООД, гр. Стара Загора
В противоречие с раздел III -  „Изисквания за изпълнение на поръчката” 

от публичната покана за участие в обществената поръчка участникът е 
представил списък на доставките, изпълнение през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите 
и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки, но нито една 
от посочените в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП доставки не е еднаква или
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сходна с предмета на обществената поръчка. Съгласно раздел III, „Изисквания 
за изпълнение на поръчката” т.1 от публичната покана при представяне на 
документ, който не отговаря на посочените от Възложителя изисквания, 
участникът се отстранява от участие в поръчката.

На основание горе изложеното и в съответствие с изискванията на 
чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага участника „СЕДОНА -  ОП” 
ЕООД, гр. Стара Загора, за отстраняване от по-нататъшно участие в 
обществената поръчка, поради това, че е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

След това комисията продължи своята работа като извърши оценка на 
офертите, съобразно критерия за възлагане, посочен в поканата, а именно: 
най-ниска цена.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП членовете на комисията оцениха 
офертите, както следва:

Кандидат Класиране/ 
място №

Предлагана 
цена /лв./

„МЕТАЛИК” АД, гр. Стара Загора 1-во място 26 889.00

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор с „МЕТАЛИК” АД, гр. Стара Загора за 
„Доставка на опъвателно съоръжение за транспортьори 14АБ” в "ТЕЦ 
Марица изток 2" ЕАД на стойност 26 889.00 лв. /двадесет и шест хиляди 
осемстотин осемдесет и девет лева/ без ДДС, съгласно офертата.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. Захари Захариев

2. инж. Дечко Дечев

3. Симеонка Николова

4. Мария Илиева

5. инж. Лора Янкова
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