
"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 
с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

Вх.№..............f . T T & O
ПРОТОКОЛ № 3 Пол v

чл.181, ал.4 от ЗОП, за разглеждане оценка и к п яс (Vfo г-ртитс^п ■ rr-pmi
за възлагане на същ ествена поръчка с per. № 17029 и предмет „Доставка на летни работни 
у. у /  костюми (яке с панталон)"

На Д^;05.Ж 17 г. от' 10:30 часа в открито заседание продължи своята работа комисия, 
назначена cj(c заповед № 459 / 29.03.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 
2 /'ЕАД, в следния състав:

-  Ръководител ОБЗР
-  Инспектор ЗБР, ОБЗР
-  Ю рисконсулт, „Правен отдел”
-  Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК”
-  Търговски агент, „Търговски отдел”
-  Техник- механик АП, цех „КИП, А и УИС”
-  Отчетник, цех „ТЦ”

В работата на комисията встъпиха резервните членове Яна Донева на мястото на Калина 
Мирчева, която е на работна среща и Милен Бонев на мястото на М аргарита Пенчева, която е в 
командировка.

едседател: инж. Анелия Друмева 
Членове: 1. инж. М ирослав Славов

2. Милен Бонев
3. М ариана Сталева
4. инж. Георги Дамянов
5. Георги Радичков
6. Яна Донева

На заседанието на комисията не присъства представител на участника „Тих труд - Стара 
Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора.

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 „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. 
Стара Загора 6816 23.03.2017 13:49

Отстранени участници няма.

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията отвори плика с Предлагани ценови параметри 
на участника, тъй като офертата му отговаря 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 09.05.2017 г. в 10:30 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участника 

ценови параметри:_______________________________________ _____________________________________

№ Наименование и седалище 
на участника

Предлагана цена, 
лева без ДДС

1 „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора 89 911,20

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№ 17029 и 
предмет „Доставка на летни работни костюми (яке с панталон)” :____________ __________________

№
Наименование и седалище 

на участника
Предлагана цена, 

лева без ДДС
Класиране

1 „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора 89 911,20 Първо място
то/мм/пс Стр. 1



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 
......... 7 г.

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1 / 18.04.2017 г. за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП и Протокол № 2 / 02.05.2017 г. за разглеждане на допълнително представените 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 
техническите предложения от офертите на участниците.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Мариана Сталева

Председател: инж. Анелия Друмева 

Членове:

инж. Мирослав Славов

Милен Бонев

Яна Донева

Георги Радичков

инж. Георги Дамянов

то/мм/пс Стр. 2


