
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
за разглеждане ценовите предложения и класиране на офертите в процедура за 

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

 
На 30.05.2018 г. продължи 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 
 
На заседанието на комисията не присъства представители на участниците. 
 
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 
 
  
 
На основание чл. 57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани ценови 

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

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-
изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 
 
На 30.05.2018 г. в 10:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участниците 

ценови параметри:  
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 

 
 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура 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 

 
 
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 

 
 
 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 взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 

на 04.06.2018 г. 
 

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

 


