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ПРОТОКОЛ № 3 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

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

обществена поръчка с рег. № 18091 и предмет „Доставка на два броя 

топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130“ 

 

На 05.09.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№1180/24.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:  

А.М.   −  Зам. Ръководител „Конструктивно-технологичен отдел“ 

Членове: 

1. Г.Г.  – Инженер Енергетик „Турбинен цех” 

2. М.П.  − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М.С.  − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М.М.  − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

  В работата на комисията встъпи резервния член М. П. на мястото на М. П., 

която се намира в законоустановен платен годишен отпуск.   

На основание чл.57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани 

ценови параметри на участниците, тъй като офертите им отговарят на изискванията 

на възложителя. 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

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

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

На 05.09.2018г. в 13:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 

1 „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна 74 500 

2 „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 110 000 

3 

Обединение „ЦЕРБ – СЕРВИС“ гр. София (участници в 

обединението „ЦЕРБ-Трейд“ ЕООД и АО „Сервис-

склад“) 

78 500 

4 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 93 760 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

На основание чл.58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с рег.№ 18091 и предмет „Доставка на два броя топлообменници на ПС-

50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130“, както следва: 
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№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1 „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна 74 500  1 място 

2 

Обединение „ЦЕРБ – СЕРВИС“ гр. София 

(участници в обединението „ЦЕРБ-

Трейд“ ЕООД и АО „Сервис-склад“) 

78 500 2 място 

3 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 93 760 3 място 

4 
„Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. 

Гълъбово 
110 000 4 място 

  

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията с писмо изх. № 32036 / 

10.09.2018г. изиска подробна писмена обосновка на предложената от участника 

„Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна, цена. В законоустановения срок участникът 

представи изисканата обосновка с вх. № 32418/12.09.2018 г., комисията я разгледа и 

прие, тъй като са налице обективни обстоятелства по смисъла на чл.72, ал.2, т.2 от 

ЗОП – а именно преференциални цени от производителя, икономична транспортна 

схема за доставки, заложени са минимални разходи и минимална печалба. 

 Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1 / 08.08.2018г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и Протокол № 2 / 30.08.2018г. за разглеждане 

на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от офертите 

на участниците в процедура. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 26.09.2018г. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

А.М.   − ………(п)………… 

Членове: 

1. Г.Г.  − ………(п)………… 

2. М.П.  − ………(п)………… 

3. М.С.  − ………(п)………… 

4. М.М.  − ………(п)………… 

 

 


