
 
 
УТВЪРЖДАВАМ 
инж.Ж.Динчев 
.........../п/.............. 
05.06.2018 г. 
 

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

 Вх.№.19816 
                         Получено на 05.06.2018 г. 

 
До Изпълнителния директор  
на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 
ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП 
за резултатите от работата на комисията в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег. № 18036 и предмет: „Доставка на резервни части за челни товарачи” 

На 25.04.2018 г. в 10:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 623 / 
25.04.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 
 
Председател:  
И. Т.        - Зам. н-к, ВС и П 
Членове: 
1. З. З.   - Технолог, КТО 
2. М. П.      - Юрисконсулт, ПО  
3. М. С.                                                - Експерт контрол на документи, АДФК 
4. С. П.                   - Търговски агент, Търговски отдел 
В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти.  

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване  

Обособена 
позиция 

1 „Комролд БГ” ЕООД, гр. София 7665 23.04.18 12:57 2 

2 
„Ефир – ремонт верижни машини” 
ЕООД, гр. Стара Загора 

7668 24.04.18 10:07 1, 2 и 3 

3 „Евро сълюшънс” ЕООД, гр. София 7671 24.04.18 13:07 2 
 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите: 
1. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя: 
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 14.05.2018 
г. В законоустановения срок участникът „Евро сълюшънс” ЕООД, гр. София представи нов 
еЕЕДОП подписан с електронен подпис от управителя на дружеството. 

2. Разглеждане на техническите предложения: 
След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя, представени са 
всички изискуеми документи. 

3. Разглеждане на ценовите предложения: 
Предложените от участниците цени са: 
Първа обособена позиция - „Доставка на резервни части за BOBCAT 751“ 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 
„Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара 
Загора 

19 989.98 



 
Втора обособена позиция – „Доставка на резервни части за челен товарач L – 34“ 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 „Комролд БГ” ЕООД, гр. София 37 841.13 

2 
„Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара 
Загора 

33 549.01 

3 „Евро сълюшънс” ЕООД, гр. София 41 778.57 
 
Трета обособена позиция - „Доставка на резервни части за челен товарач CASE 821 E“ 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 
„Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара 
Загора 91 552.95 

 
 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за участие в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18036  и предмет „Доставка 
на резервни части за челни товарачи” , както следва: 

 
Първа обособена позиция - „Доставка на резервни части за BOBCAT 751“ 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 
„Ефир – ремонт верижни машини” 
ЕООД, гр. Стара Загора 

19 989.98 I място 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара Загора при условията на 
офертата му и документацията за участие. 
 
Втора обособена позиция – „Доставка на резервни части за челен товарач L – 34“ 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 
„Ефир – ремонт верижни 
машини” ЕООД, гр. Стара Загора 

33 549.01 I място 

2 „Комролд БГ” ЕООД, гр. София 37 841.13 IІ място 

3 
„Евро сълюшънс” ЕООД, гр. 
София 

41 778.57 IІІ място 

 
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара Загора при условията на 
офертата му и документацията за участие. 

 
Трета обособена позиция - „Доставка на резервни части за челен товарач CASE 821 E“ 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 
„Ефир – ремонт верижни машини” 
ЕООД, гр. Стара Загора 

91 552.95 I място 

 
 Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 
участник „Ефир – ремонт верижни машини” ЕООД, гр. Стара Загора при условията на 
офертата му и документацията за участие. 
 



Мотиви за допускане на останалите участници: Предложенията (офертите) на участниците 
отговарят на предварително обявените от Възложителя условия и предложените условия и 
цени за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 3 бр. 
 

 
 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Председател:  

И. Т.     - ............../п/.....................  

Членове: 

1. З. З.     - ................/п/................... 

 

2. М. П.    - ................../п/................. 

 

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

 

4. С. П.    - ................../п/................. 
 

 


