
Утвърдил:        .........(п)....... 

Изп. директор: инж. Ж. Динчев     Вх.№ 19816 / 05.06.2018 г. 

05.06.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане и оценка на ценовите предложения и класиране на офертите в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег. №18024 и 

предмет „Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на 

прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2” 

 

На 01.06.2018 г. в открито заседание продължи своята работа комисия, назначена с заповед № 

511 / 03.04.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

Председател:  

инж. Л К – Р-л звено „Спец. измервания и защити“, цех „КИП, А и УИС” 

Членове: 

1. инж. Д П - Експерт КИП и автоматика, цех „КИП, А и УИС” 

2. М П  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

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

4. инж. Г Д - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

В работата на комисията встъпи резервният член М С на мястото на С Н, която е на 

обучение, съгласно заповед № 803 / 28.05.2018 г. 

 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците: 

за „Брайт инженеринг“ ООД, гр. Варна – Н К – упълномощен представител; 

за „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево – Г А - упълномощен представител. 

 

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията ще отвори пликовете с Предлагани ценови 

параметри на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя. 

Комисията няма да отвори плика с Предлагани ценови параметри на участника „Брайт 

инженеринг“ ООД, гр. Варна, тъй като е предложен за отстраняване от процедурата. 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-изгодната 

оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

Комисията отвори пликовете с надпис надпис „Предлагани ценови параметри“, по реда 

на тяхното постъпване и оповести предложените цени: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево 191 380,00 

2 „Лабексперт“ ООД, гр. София 256 000,00 

 

От таблицата с предложените цени се вижда, че няма основание за прилагане на чл. 72 

от ЗОП. 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18024 и предмет: 

„Доставка и монтаж на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез 

екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2”, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево 191 380,00 I място 

2 „Лабексперт“ ООД, гр. София 256 000,00 II място 



 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

04.06.2018 г. 

 

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол №1 от 09.05.2018 г. за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл.39, ал.2 

от ППЗОП и Протокол №2 от 28.05.2018 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: 

 

Председател:  

инж. Л К   – .............(п)................. 

 

Членове: 

инж. Д П   – ..............(п).................. 

 

 

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

 

 

М С    – ...............(п)................. 

 

 

инж. Г Д   – ..............(п).................. 


