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

Р О Т О К О Л
19 . 1^213

з а ^ з у л т а т и ^ ( |г  работата на комисията за провеждане на процедура по
чл. 14, ал.4, т. 1 от ЗОП

Днес, 28уГО.2014 г. в 13.30 часа, на основание Заповед № 1739 /28.10.2014г. и 
във връзка с публична покана за възлагане на поръчка по чл.14, ал. 4, т.1 от 
ЗОП с per. №  914163 и предмет „Възстановяване на долно строене на 
релсов път и възстановяване на предпазен окоп” в "ТЕЦ Марица изток 2" 
ЕАД се събра комисия в състав:

1. инж. Станислав Милков -  Н-к ЖП Гара
2. инж. Мария Желязкова -  Технолог СЧ, КТО
3. Симеонка Николова -  Експерт КД, АДФК
4. Павел Хаджийски -  Юрисконсулт, Правен отдел
5. инж. Лора Янкова -  Специалист Търговия, ТО

Подадени са следните оферти:

№ Наименование на 
Участниците и седалище

Вх.№ на 
предложението

Дата на 
получаване

1. “Строй ремонт” ЕООД, гр. Стара Загора 4131 27.10.2014 г.
2. „Енемона” АД, гр. София 4141 27.10.2014 г.
3. „Изострой” ООД 4148 27.10.2014 г.

На заседанието присъства представител на участника „Енемона” АД, гр. 
София -  Богомил Ставрев Първанов -  пълномощник, който не пожела да 
подпише офертите на другите участници.

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. 101 в от ЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в документацията.

Предложените от участниците цени са както следва:

№
Наименование на 

Участниците и седалище
Предложена цена, 

лв. без ДДС
1. “Строй ремонт” ЕООД, гр. Стара Загора 202 291.87
2. „Енемона” АД, гр. София 199 524.20
3. „Изострой” ООД 216 984.69
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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 №

Брой получени 
точки

„Енемона” АД, гр. София 1-во място 199 524.20
“Строй ремонт” ЕООД, гр. Стара Загора 2-ро място 202 291.87

„Изострой” ООД 3-то място 216 984.69

Комисията предложи да се сключи договор с фирма „Енемона” АД , гр. 
София за „Възстановяване на долно строене на релсов път и 
възстановяване на предпазен окоп” на обща стойност 199 524.20 лв. (сто 
деветдесет и девет хиляди петстотин двадесет и четири лева и 20 ст.) без
ДДС, при условията на офертата.

С писмо вх. № 40082/12.11.2014г. определеният за изпълнител 
„Енемона” АД се отказа от по-нататъшно участие в процедурата с мотив, че 
ресурсите на компанията са ангажирани и не биха могли да изпълнят 
евентуален договор по настоящата обществена поръчка.

Предвид това обстоятелство комисията продължи работата си на 
12.11.2014г., като предлага да се сключи договор с втория класиран участник, 
фирма “Строй ремонт” ЕООД, гр. Стара Загора, за „Възстановяване на 
долно строене на релсов път и възстановяване на предпазен окоп” на обща 
стойност 202 291.87 лв. (двеста и две хиляди двеста деветдесет и един лева 
и 87 ст.) без ДДС, при условията на офертата.
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