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В х.№ ....................................................- -

Получено на

ДОКЛАД

на основание чл.60 от ППЗОП 

за резултатите от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена поръчка 

с per. № 16118 и предмет: “Ъпгрейд на системата за управление на Енергоблок-4”

На 28.12.2016 г. в 11:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 2113 / 

28.12.2016 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 

Председател: инж. Митко Кръстев -  Зам. н-к цех „КИП, А и УИС”

Членове: 1. инж. Мирослав Маринов -  Координатор „КИП, А и УИС”

2. Павел Хаджийски -  Юрисконсулт, „Правен отдел”

3. Мариана Сталева -  Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК”

4. инж. Георги Дамянов -  Търговски агент, „Търговски отдел”

В хода на работата на комисията няма промени в състава и.

Комисията състави протоколи от заседанието си, както следва:

Протокол №1 от 05.01.2017 г.

Протокол №2 от 12.01.2017 г.

На публичните заседания на комисията не присъства представител на участника.

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта.

№
Наименование и седалище 

на участника

Входящ 

номер на 

офертата

Дата на 

получаване 

на офертата

Час на 

получаване 

на офертата

1 „Ханиуел“ ЕООД, гр. София 6622 23.12.2016 13:45

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:
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1. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията констатира, че офертата на участника „Ханиуел“ ЕООД е представена във вид и 

комплектована в съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от 

Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в процедурата, приложени са 

всички изискуеми документи. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
Ч
критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. Разглеждане на документите от техническото предложение на участника:

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение на 

участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми 

документи.

3. Разглеждане на предлаганите ценови параметри:

Предложението на „Ханиуел“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя. Предложените от 

участника цени са:

№ Наименование и седалище на участника
Предлагана цена 

лева без ДДС

1 „Ханиуел“ ЕООД, гр. София 499 231,52

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 16118 и предмет „Ъпгрейд на 

системата за управление на Енергоблок-4”, както следва:

№ Наименование и седалище на участника
Предлагана цена 

лева без ДДС
Класиране

1 „Ханиуел“ ЕООД, гр. София 499 231,52 I място

Предложени за отстраняване участници няма.

Мотиви за допускане на участника: Предложението (офертата) на участника отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложените цени за изпълнение на 

поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 

участник „Ханиуел“ ЕООД, гр. София при условията на офертата му и документацията за 

участие.
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Приложение: протоколи от работата на комисията -  2 бр.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

Председател:

инж. Митко Кръстев

Членове:

инж. Мирослав Маринов 

Павел Хаджийски 

Мариана Сталева 

инж. Георги Дамянов

ПРОЦЕДУРАТА:

ТО/ММ/ГД


