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ПРОТОКОЛ № 3 

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

обществена поръчка с рег. № 19036 и предмет „Ремонт на спомагателни 

съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех“ 

 

На 25.06.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповеди 

№650/08.05.2019 и №878/20.06.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ 

Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

Д.М.     – Началник „Турбинен цех” 

Членове: 

1. И.Й.    – Технолог „Турбинен цех” 

2. С.М.  − Юрисконсулт, Правен отдел  

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

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

 

В работата на комисията встъпиха резервните членове: 

- Д.М. на мястото на В.П., който се намира в отпуск по болест 

- И.Й. на мястото на П.П., който се намира в законоустановен платен годишен 

отпуск  

 

На заседанието на комисията присъстваха: 

- И.К.К. – пълномощник на „Арматурен сервиз“ЕООД, гр.Пловдив 

- Б.И.Ж. – пълномощник на „Енергоремонт – Гълъбово“АД, гр.Гълъбово 

- С.И.З. – пълномощник на „Монтаж инженеринг“ЕООД, гр.Димитровград 

- Ж.Р.С. – управител на Маратон СС“ЕООД, гр.Стара Загора 

 

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 25.06.2019г. в 11:30ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри, както следва: 

 

  

№ 
Наименование и седалище 

Предлагана цена, 

лева, без ДДС 

1 Маратон – СС ЕООД, гр.Стара Загора 145 672.00  

2 Монтаж инженеринг ЕООД, гр.Димитровград 188 998.00 

3 Арматурен сервиз ЕООД, гр.Пловдив 218 825.00 

4 Комос ООД, гр.София 181 245.55 

5 Енергоремонт – Гълъбово АД, гр.Гълъбово 98 000.00 
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На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията с писмо изх. № 23333/01.07.2019г. 

изиска подробна писмена обосновка на предложената от участника 

„Енергоремонт – Гълъбово“АД, гр. Гълъбово, цена. В законоустановения срок 

участникът представи изисканата обосновка с вх. № 23978/04.07.20192019г.  

Комисията разгледа обосновката и констатира:  Относно обстоятелствата по 

чл.72, ал.2 от ЗОП участникът е разяснил, че формирането на ценовото 

предложение е при наличие на изключително благоприятни условия, дължащи се 

на дългогодишния опит на фирмата, натрупан при ремонти с предмет подобен на 

предмета на поръчката и икономически особености на процеса на 

предоставените услуги. Наличието на собствен висококвалифициран ръководен 

инженерен и изпълнителски персонал, притежаващ опит при изпълнението на 

договори, сходни или подобни с предмета на поръчката, позволява създаване на 

добра организация при изпълнението на същата и минимизиране загубата на 

технологично време и материали, което води до висока ефективност и 

производителност на труда. Дружеството разполага със собствена база снабдена 

с машини, приспособления, инструменти и екипировка, които отговарят на 

съвременните технически условия и позволяват ефективно изпълнение на 

услугите. “Енергоремонт Гълъбово“АД е изпълнявал договори със същия 

предмет и е оптимизирал процеса на извършване на услугата, изградили са 

собствена база и натрупали добри практики за работа. Дружеството е внедрило 

ИСУ и притежава валидни сертификати  OHSAS  18001/ 2007 и  ISO 14001 / 

2015. Предвид всичко това, комисията прие писмената обосновка на участника, 

тъй като е обоснована, пълна и обективна. 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

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

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

процедура с рег.№ 19036 и предмет „Ремонт на спомагателни съоръжения в част 

890 МВт на турбинен цех“, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Предлагана цена, 

лева, без ДДС 
Класиране 

1. 
Енергоремонт – Гълъбово АД, 

гр.Гълъбово 
98 000.00 1 място 

2. Маратон – СС ЕООД, гр.Стара Загора 145 672.00 2 място 

3. Комос ООД, гр.София 181 245.55 3 място 

4. 
Монтаж инженеринг ЕООД, 

гр.Димитровград 
188 998.00 4 място 

5. Арматурен сервиз ЕООД, гр.Пловдив 218 825.00 5 място 

 



TO/Татарова 

Комисията състави настоящия протокол на 17.07.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

Д.М.     - …………(п)……………….. 

Членове: 

1. И.Й.  - ………(п)………………….. 

 

2. С.М.  - ………(п)………………….. 

 

3. С.Н.  - …………(п)……………….. 

 

4. М.М.  - ……………(п)……………. 

 

 


