
TO/Татарова 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18113 и предмет „Доставка на резервни части 

за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-

140 (П-62)“ 

На 07.02.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№2021/27.11.2018г. 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. М.С.   - Експерт контрол на документи, „АДФК” 

 

В работата на комисията встъпи резервния член М.П., в качеството си на 

юрисконсулт на мястото на Д.Л., която се намира в законоустановен отпуск по 

болест.   

 

На основание чл.57 от ППЗОП комисията отвори плика с Предлагани ценови 

параметри на участника Сезар трейд ЕООД, гр.Стара Загора, тъй като офертата 

им отговаря на изискванията на възложителя. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

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

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

 

На 07.02.2019г. в 11:30ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участника 

ценови параметри, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 

1. Сезар трейд ЕООД, гр.Стара Загора 2 218 000 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

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.№ 18113 и предмет „Доставка на резервни части за димни вентилатори тип 

ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1. Сезар трейд ЕООД, гр.Стара Загора 2 218 000 1 място 
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Комисията състави настоящия протокол на 11.02.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

И.С.    - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. М.П.   - ……………(п)…………….. 

 

2. Т.Т.   - …………(п)……………….. 

 

3. И.Т.   - …………(п)……………….. 

 

4. М.С.   - ……………(п)…………….. 

 

 

 


