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“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 
        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

     Вх.№.19814 
                         Получено на 05.06.2018 г. 

 
ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 435/ 20.03.2018 г.  

Относно: Резултати от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег. № 18014 и предмет: „Ремонт в заводски условия на сервомотори /за 

ТА/ и хидравлични устройства /за ДВ/”  

Председател:  
А. М.      -Зам. Ръководител, КТО 
Членове: 
1. Б. Б.    - инж. енергетик, ТЦ  
2. Д. Л.    - Юрисконсулт, ПО  
3. С. Н.    - Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Г. Г.    - Търговски агент, Търговски отдел 
 

Заповед за назначаване на комисия: № 435/20.03.2018 г.  

Подадена е  1 /една/ оферта, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 

на 
офертата 

Час на 
получаване 

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1 „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 7565 16.03.2018 12:33 1 и 2 

На първото публично заседание на комисията не присъства представител на 

участника. С отваряне на офертата на участника и оповестяване на документите, която тя 

съдържа приключи публичната част от работата на комисията. 

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, липси и непълноти в ЕЕДОП, видно от Протокол №1 от 

26.03.2018 г. В законоустановения срок участникът „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 

представи променен ЕЕДОП подписан от всички лица, представляващи дружеството. 

След това комисията продължи работата си, разглеждайки документите от 

техническото предложение на участника и констатира, че същият отговаря на 

изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.  



Предвид горното, на 01.06.2018г. от 09:45 комисията покани участника да 

присъства при отваряне на плика с «Предлагани ценови параметри», видно от Протокол 

№ 2 от 28.05.2018г. 

На 01.06.2018г. от 09:45 часа комисията отвори и оповести предлаганите от 

участника ценови параметри. В работата на комисията встъпи резервният член Мариана 

Сталева на мястото на Симеонка Николова, която е на обучение, съгласно заповед № 803 

/ 28.05.2018 г. При отваряне на ценовите предложения не присъства представител на 

участника: 

1. Първа обособена позиция - „Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 
36”. 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 44 243.84 
 

 2. Втора обособена позиция - „Ремонт на хидравлични устройства на 
котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/”. 
 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 26 055.70 
 
   На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег. 
№ 18014 и предмет: „Ремонт в заводски условия на сервомотори /за ТА/ и хидравлични 
устройства /за ДВ/”, както следва: 

1. Първа обособена позиция - „Ремонт на сервомотори за турбоагрегати тип TCDF 
36”. 

№ 
Наименование и 

седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 44 243.84 Първо място 
 
2. Втора обособена позиция - „Ремонт на хидравлични устройства на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 /П-62/”. 

№ 
Наименование и 

седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 26 055.70 Първо място 

 
Мотиви за допускане на участника: Офертата на участника отговаря на предварително 

обявените от Възложителя условия и предложената цена за изпълнение на поръчката 

запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

Предложени за отстраняване участници: няма 

В резултат от работата си комисията изготви Протокол № 3 от  04.06.2018 г. 

Комисията предлага на възложителя да бъдат сключени договори с класирания на първо 

място участник „М+С Хидравлик” АД, гр. Казанлък, при условията на офертата му и 



документацията за участие по първа обособена позиция на стойност до 150 000.00 лв., 

без ДДС и втора обособена позиция на стойност до 100 000.00 лв., без ДДС. 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 3 бр. 

 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  

А. М.      - ................/п/...................  

Членове: 

1. Б. Б.              - ................/п/................... 

 

2. Д. Л.         - ................/п/................... 

 

3. М. С.     - .............../п/.................... 

 

4. Г. Г.     - .............../п/.................... 
 


