
„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, 10.12.2014г., на основание Заповед № 1981/10.12.201 Зг. и във 
връзка с възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с per. № 914189 и 
предмет „Сервизно поддържане на една трета идеална част от Система за 
ранно предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със 
серен диоксид, азотни оксиди и прах вследствие неблагоприятни 
метеорологични условия (СРП)” се събра комисия в състав:

1. инж. Пл. Николов -  Зам. директор «Експлоатация»
2. инж. Стефка Бонева -  Ръководител ОЕ
3. Симеонка Николова -  Експерт КД, АДФК
4. Павел Хаджийски -  Юрисконсулт, Правен отдел
5. инж. Лора Янкова -  Специалист Търговия, ТО

Подадена е следната оферта:

№ Наименование на 
участника и седалище

Вх.№ на 
предложението

Дата на 
получаване

1. Консорциум „МСЕ”, гр. София 4255 05.12.2014г.

На заседанието не присъства представител на участника.
След получаване на офертата, длъжностните лица подписаха 

декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 и 3 от ЗОП.
Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на подадената оферта, 

разгледаха я и констатираха следното:
Офертата е представена във вид, съответстващ на изискванията на 

Възложителя, посочени в поканата, и на разпоредбите на глава 8 „а” от ЗОП.
След това длъжностните лица продължиха своята работа като извършиха 

оценка на офертата, съобразно критерия за възлагане, посочен в поканата, а 
именно „най-ниска цена”. Комисията прие цената, предложена от кандидата, 
както следва:
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Месечна цена за сервизно обслужване, която включва труд и 
материали/резервни части/консумативи с единична стойност до 50,00 лв. и 
възлиза на 3 160,00 лв. (три хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС.

Обща цена за сервизно поддържане за 1 (една) година: 37 920.00 лв. без 
ДДС.

Резервни части/материали/консумативи с единична стойност над 50 лв. 
без ДДС се заплащат от Възложителя по цена към датата на влагането им.

Общата стойност на договора е до 50 хил. лв. без ДДС, в които се 
включват сервизно обслужване и вложени резервни части.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор с Консорциум „МСЕ”, гр. София за „Сервизно 
поддържане на една трета идеална част от Система за ранно 
предупреждаване на замърсяване на приземния слой въздух със серен 
диоксид, азотни оксиди и прах вследствие неблагоприятни 
метеорологични условия (СРП)” на обща стойност до 50 000.00 лв. 
/петдесет хиляди лева, 00 ст./, без ДДС, при условията на офертата.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. инж. Пл. Николов

2. инж. Стефка Бонева

3. Симеонка Николова

4. Павел Хаджийски

5. инж. Лора Янкова
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