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

УТВЪРДИЛ:
Изп. директо

инж. Ж.Динчев

П Р О Т О К О Л
за резултатите от работата на комисията за провеждане на процедура по чл.14, ал.4,

т.2 от ЗОП

Днес, 30.10.2014 г. в 13.30 часа, на основание Заповед № 1760/30.10.2014г. и във 
връзка с публична покана за възлагане на поръчка по чл.14, ал. 4, т.2 от ЗОП с per. 
№ 914157 и предмет „Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща 
водосбориата зона на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2" и 
"Мини Марица-изток" ЕАД - външен пръстен” се събра комисия в състав:

1. инж. Митко Кръстев
2. инж. Данчо Новачев
3. Мариана Сталева
4. Мария Илиева
5. инж. Лора Янкова

-  ЗНЦ КИП, И и УИС
-  ЗНЦ КИП, И и УИС
-  Експерт КД, АДФК
-  Юрисконсулт, Правен отдел
-  Специалист Търговия, ТО

Подадена е следната оферта:
№ Наименование на 

Участниците и седалище
Вх.№ на 

предложението
Дата на 

получаване

1.
„Авиотехника инженеринг” ЕООД, гр. 
София 4163 29.10.2014 г.

След получаване на офертата членовете на комисията подписаха декларации за 
липсата на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП.

На заседанието не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта, разгледа я съобразно 

определения ред и констатира следното: офертата е представена във вид, 
съответстващ на изискванията на чл.101в от ЗОП и изискванията на Възложителя, 
посочени в документацията.

Участникът предлага цена 65 300.00 лв. без ДДС, с включени всички разходи 
за изпълнение на поръчката.

Участникът предлага следните срокове за изпълнение на поръчата:

1. Срок на изпълнение на услугата: 9 (девет) месеца след сключване на договора.
2. Гаранционен срок за изпълнение на услугата: 18 месеца от въвеждане на 

системата в експлоатация след подписване на протокол за 72-часови проби.
3. Време за възстановяване функционалността на измервателната апаратура: 5 (пет)

календарни дни.
4. Време за възстановяване функционалността на визуализираща апаратура, софтуер

и комуникации: 5 (пет) календарни дни.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП комисията оцени офертата съобразно 
критерия за възлагане, посочен в поканата, а именно: икономически най-изгодна 
оферта, по следната методика:
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KOn = 0,5*0ццип-п + 0,3*Orc-n + ОД*Оввфиа-п + ОД*Оввфваск-п, 
където: KOn -  комплексна оценка на n-тия участник;

Оццип-п -  оценка по показателя „Цена за цялостно изпълнение на поръчката” 
(с тежест 50% на n-тия участник:

Оццип-п = (Ццип-гшп/Ццип-п) * 100, където: Ццип-min -  предложена 
минимална цена за цялостно изпълнение на поръчката;
Ццип-п -  цена за цялостно изпълнение на поръчката, предложена от n-тия участник.

Огс-п -  оценка по показателя „Гаранционен срок” (с тежест 30%) на п-тия 
участник(не по-малък от 12 месеца):

Огс-п = (ГСп/ГСтах) * 100, където ГСп -  гаранционен срок, предложен от п- 
тия участник; ГСшах -  предложен максимален гаранционен срок в месеци.

Оввфиа-п -  оценка по показателя „Време за възстановяване 
функционалността на измервателната апаратура” (с тежест 10%) на п-тия 
участник(не повече от 14 дни):

Оввфиа-п = (Ввфиа-тт/Ввфиа-п) * 100, където Ввфиа-min -  предложено 
минимално време за възстановяване функционалността на измервателната апаратура 
от n-тия участник в часове.

Оввфваск-п -  оценка по показателя „Време за възстановяване 
функционалността на визуализираща апаратура, софтуер и комуникации” (с тежест 
10%) на n-тия участник(не повече от 14 дни):

Оввфваск = (Ввфваск-тт/Ввфваск-п) * 100, 
където: Ввфваск-min -  предложено минимално време за възстановяване на 
функционалността на визуализираща апаратура, софтуер и комуникации;

Ввфваск-п -  предложено време за възстановяване функционалността на 
визуализираща апаратура, софтуер и комуникации от n-тия участник.

На основание чл.101г, ал.1 от ЗОП комисията оцени офертата на 100 точки въз 
основа на посочената методика.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор с фирма „Авиотехника инженеринг” ЕООД, гр. София 
за „Изграждане на МТО мониторингова система, обхващаща водосборната зона 
на икономическия комплекс "ТЕЦ Марица изток 2" и "Мини Марица-изток" 
ЕАД - външен пръстен” на обща стойност 65 300.00 лв. (шестдесет и пет хиляди 
и триста лева, 00 ст.) без ДДС, при условията на офертата.
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