
  

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
за разглеждане ценовите предложения и класиране на офертите 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/” 

 
На 01.06.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 435/ 

20.03.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав:  
 

Председател:  

А. М.      - Зам. Ръководител, КТО 

Членове: 

1. Б. Б.     - инж. енергетик, ТЦ  

2. Д. Л.     - Юрисконсулт, ПО  

3. М. С.     - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Г. Г.     - Търговски агент, Търговски отдел 
 
В работата на комисията влезна резервният член Мариана Сталева на мястото на 

Симеонка Николова, която е  на обучение, съгласно заповед № 803 / 28.05.2018 г. 
 
На заседанието 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 

Обособена 
позиция 

1 
„М+С Хидравлик” АД, 
гр. Казанлък 

7565 16.03.2018 12:33 1 и 2 

 
 
Отстранени участници: няма 
 
На основание чл. 57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани 

ценови параметри на участника, чийто оферта отговаря на изискванията на 
възложителя. 

 
ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 
Критерият за оценка на офертата в настоящата процедура е икономически най-

изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 
 



  

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

участника ценови параметри: 
 
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 
 
 
 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

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 I 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 I място 



  

 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 04.06.2018 г. 
 

  
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/................ 
 

 


