
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора

ДОКЛАД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД 
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
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ена със заповед № 2017 / 21.12.2017 г. и изменена със 
01.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Относщк Резултати от проведена открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка, с с рег.№ 17128 и предмет „Доставка на резервни части 
за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на 
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”, с назначена комисия:

Председател:
инж. Иван Събев -  Ръководител КТО

Членове:
1. инж. Иван Енчев
2. Павел Хаджийски
3. Симеонка Николова
4. инж. Лора Янкова

- Монтьор КО - ГЖПР, Котелен цех
- Юрисконсулт, Правен отдел
- Експерт КД, АДФК
- Специалист Търговия, ТО

В работата на комисията, със заповед № 66 / 12.01.2018 г., като 
Председател встъпи инж. Атанас Митев -  Зам. Р-л КТО, на мястото на инж. 
Иван Събев -  Р-л КТО, който е в командировка по време на отварянето на 
ценовите предложения.

В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти, както следва:

№

Наименование и седалище 
на участника Входящ 

номер на 
офертата

Дата на 
подаване на 

офертата

Час на 
подаване на 

офертата

1. „Сезар Трейд” ЕООД, гр. Стара 
Загора 7352 19.12.2017г. 12.37

2. “Енергоконсулт” ЕООД , гр. Стара 
Загора 7355 20.12.2017г. 09.12

3. “Седона - ОП” ЕООД , гр. Стара 
Загора 7364 20.12.2017г. 15.17

На 21.12.2017 г. в 10:00ч. комисията отвори офертите на участниците и 
оповести документите, които те съдържат. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

ТО/ММ/ЛЯ ОП 17128



При отварянето на офертите присъства Михаил Тодоров Георгиев - 
Управител на участника “Енергоконсулт” ЕООД.

В закрито заседание комисията разгледа документите по реда на чл.39, ал.2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя и констатира, че участниците са 
представили всички необходими документи (в съответствие с изискванията на 
ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 
документацията за участие в процедурата) и отговарят на изискванията за 
лично състояние и са в съответствие с критериите за подбор.

Участниците бяха поканени на 12.01.2018г. от 10.00 часа в „ТЕЦ Марица 
изток 2” ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 
параметри“.

На 12.01.2018г. от 10.00 часа комисията пристъпи към отваряне и 
оповестяване на предложените от участниците ценови параметри.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците.

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска 
предложена цена.

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.№ 17128 и предмет „Доставка на резервни части за 
димни вентилатори тип SAF 40-25-1 и обдухващи апарати на 
котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”, както следва:

По I-ва обособена позиция: „Доставка на резервни части за димни 
вентилатори тип SAF 40-25-1 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) ”

№ Участник
Предлагана 
цена, лв., без 

ДДС

Класиране
място

1 “Седона - ОП” ЕООД , гр. Стара 
Загора 94 610.00 I -во място

2 “Енергоконсулт” ЕООД , гр. Стара 
Загора 98 348.00 11-ро място

3 „Сезар Трейд” ЕООД, гр. Стара 
Загора 114 900.00 III-TO място

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на 
Възложителя да бъде сключен договор по I-ва обособена позиция с класирания 
на първо място участник “Седона - ОП” ЕООД , гр. Стара Загора.
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По II-ра обособена позиция: „Доставка на резервни части за обдухващи 
апарати тип WLB 90 за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”

№ Участник
Предлагана 
цена, лв., без 

ДДС

Класиране
място

1 “Енергоконсулт” ЕООД , гр. Стара 
Загора 126 085.00 I -во място

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на 
Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място участник 
“Енергоконсулт” ЕООД , гр. Стара Загора.

Приложение: Протоколи на комисията -  1 и 2

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Председател: инж. Атанас Митев
Членове:

1. инж. Иван Енчев -....

/ f a s '

2. Павел Хаджийски

3. Симеонка Николова .........

4. инж. Лора Янкова ........................
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