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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, 

с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 

Утвърждавам:      Вх.номер: 42091/04.12.2018г. 

Изп. директор: ......(п)......... 

инж.Ж.Динчев 

Дата: 04.12.2018г. 

 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18131 и предмет  

„Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и 

обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

 

На 13.11.2018г. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 

1924/13.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

Председател: 

И.С.   -  Ръководител КТО 

Членове: 

1. М.П.  - Юрисконсулт, „Правен отдел“  

2. Т.Т.  - Специалист търговия, „Търговски отдел“ 

3. И.Т.  - Технолог Котелен цех  

4. С.Н.  - Експерт контрол на документи, „АДФК” 

 

Комисията състави протоколи от заседанието си, както следва: 

- Протокол № 1 от 21.11.2018г.  

- Протокол № 2 от 03.12.2018г.  

 

Комисията проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП. На 

отварянето присъства представител на участника – М.T.Г. – управител на 

„Енергоконсулт“ЕООД, гр.Стара Загора.  

 

В обявения срок е постъпила една оферта, както следва: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

 

Обособена 

позиция 

1 
„Енергоконсулт“ЕООД, 

гр.Стара Загора 
8098 12.11.2018 08:55 

1 и 2 

 

На 13.11.2018г. в 13:00ч. комисията отвори офертата на участника и оповести 

документите, които тя съдържа. Трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
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подбор, поставени от възложителя и констатира, че при участника не са налице 

несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

 

След това комисията разгледа техническото предложение на участника, което 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и установи, че същото съдържа всички посочени от 

възложителя документи и отговарят на посочените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката,  

 

След разглеждане на техническото предложение, участникът бе поканен на 

28.11.2018г. в 13:00ч. с писмо изх.№ 40708/22.11.2018г. да присъства при 

отваряне на плика с предлаганите ценови параметри. 

 

В работата на комисията встъпиха резервните членове:  

- П.Х., в качеството си на юрисконсулт на мястото на М.П. - юрисконсулт, която 

се намира в законоустановен отпуск по болест.   

- К.К.,  в качеството си на член на комисията, на мястото на И.Т., който се 

намира в законоустановен платен годишен отпуск. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови параметри на 

участника, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

Критерият за оценка на офертата в настоящата процедура е икономически най-

изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита 

процедура с рег.№ 18131 и предмет „Доставка на резервни части за димни 

вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-

140 (П-62)” по обособени позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция: Доставка на резервни части за димни вентилатори тип 

SAF 40-25-1 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1. „Енергоконсулт“ЕООД, гр.Стара Загора 31 982.34 1 място 

 

На основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор с класирания на първо място участник 

„Енергоконсулт“ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

Втора обособена позиция: Доставка на резервни части за обдухващи апарати тип 

WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1. „Енергоконсулт“ЕООД, гр.Стара Загора 83 187.35 1 място 
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На основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор с класирания на първо място участник 

„Енергоконсулт“ЕООД, гр.Стара Загора. 

 

 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 2 бр. 

 

 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

И.С.    - ……………(п)…………….. 

 

Членове: 

1. М.П.   - …………(п)……………….. 

 

2. Т.Т.   - …………(п)……………….. 

 

3. И.Т.   - ……………(п)…………….. 

 

4. С.Н.   - ……………(п)…………….. 

 

 

 


