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Изп. директор: .............(п)..............            Вх.№ 17995 /22.05.2018г. 
     /инж. Ж. Динчев/      
    
Дата: 22.05.2018г. 
 
 
 

ДОКЛАД 
 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с рег. № 18017 и предмет: „Нанасяне на 
високотехнологични покрития чрез свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF 
процес) върху работни повърхнини на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140” 
 
 
На 27.03.2018г. в 11:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед 
№474/27.03.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 

 
Председател:  
 И.И.         – Зам. началник Котелен цех - Ремонт 
 
Членове: 
1. Е.С.         – Технолог, Конструктивно технологичен отдел 
2. М.П.         − Юрисконсулт, Правен отдел  
3. С.Н.         − Експерт контрол на документи, ДАДФК 
4. К.Т.         − Специалист търговия, Търговски отдел 
 
Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, оценяване на 
представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по 
процедурата, извършване на подбор на кандидатите, провеждане на преговори, класиране на 
участниците и предложение за сключване на договор. 
 
В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления: 
 

№ 
Наименование и седалище  

на кандидата 

Входящ 
номер на 

заявлението 

Дата на 
получаване на 
заявлението 

Час на 
получаване на 
заявлението 

1 
„ЗКИ – Волта” ООД гр. 
Димитровград 

7589 26.03.2018 12.58 

2 
„Шумен – пътнически 
автотранспорт” ООД гр. Шумен 

7591 26.03.2018 14.58 

 
На публичното заседание на комисията на 27.03.2018 г. присъстваха представители на 
кандидата „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. Шумен , както следва: 
- Г.И.Б. – Управител на „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. Шумен; 
- И.Д.П. – Упълномощен представител на „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. 
Шумен; 
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Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявленията: 
На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените 
заявления, като състави протоколи от заседанията си, както следва: 
Протокол №1 от 27.04.2018 г., за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и за резултатите от 
извършен предварителен подбор, в който е отразено, че кандидатите отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  
Предложен за отстраняване кандидат няма. 
 
Възложителят обяви с решение 18017-2/ 27.04.2018г. поканените кандидати за представяне 
на първоначална оферта, както следва: 
 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1 „ЗКИ – Волта” ООД гр. Димитровград 

2 „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. Шумен 

 
В обявения срок са постъпили 2 (две) първоначални оферти след изпратена покана до 
участниците - Изх. № 13171/17.04.2018г., както следва: 
 

№ Наименование на Участника и седалище 
Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване  
на офертата 

Час на 
получаване  
на офертата 

1. 
„Шумен – пътнически автотранспорт” 
ООД гр. Шумен 

7734 16.05.2018 08.47 

2 „ЗКИ – Волта” ООД гр. Димитровград 7735 16.05.2018 09.57 

 
Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалната оферта: 
На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 16.05.2018г. 
присъстваха: 
- Г.И.Б. – Управител на „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. Шумен; 
- И.Д.П. – Упълномощен представител на „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. 
Шумен; 
 
Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 16.05.2018 г. – 2 броя. 
След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията констатира, че 
техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на изискванията на 
възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 
 
Липсват отстранени участници.  
 
Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протоколи от 
заседание на комисията, представляващи неразделна част от настоящия доклад, видно от 
които първоначално предложените и договорените с участниците цени са както следва: 
 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Първоначално 
предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна договорена 
цена в лв., без ДДС 

1 „ЗКИ – Волта” ООД гр. Димитровград 462 000.00 462 000.00 

2 
„Шумен – пътнически автотранспорт” 
ООД гр. Шумен 

460 200.00 457 200.00 
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Приема се проектът на договор от участниците, предложен от Възложителя 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферта за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 
участие с рег.№ 18017 и предмет „Нанасяне на високотехнологични покрития чрез 
свръхзвукова газопламъчна пулверизация (НVOF процес) върху работни повърхнини 
на елементи на котли ПК 38-4 и ЕП 670-140”,  както следва: 
 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 
предложена цена 
в лв.,без ДДС 

Крайна 
договорена цена 
в лв., без ДДС 

Класиране 

1 
„Шумен – пътнически автотранспорт” 
ООД гр. Шумен 

460 200.00 457 200.00 I място 

2 
„ЗКИ – Волта” ООД  
гр. Димитровград 

462 000.00 462 000.00 II място 

 
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД гр. Шумен, при условията на офертата 
му и документацията за участие. 
 
Приложение: Протоколи от проведени преговори с участниците – 2бр. 

 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:  

   И.И.        – ...........(п)............. 

 Членове: 

1. Е.С.       – ...........(п)............. 

2. М.П.      – ...........(п)............. 

3. С.Н.        – ...........(п)............. 

4. К.Т.      – ...........(п)............. 

 


