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П Р О Т О К О Л 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18037 с участника  

„Седона - ОП” ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Днес, 31.07.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18037 и предмет: „Доставка на 

резервни части за роторни изгребвачи”, с участника  „Седона - ОП” ЕООД, гр. 

Стара Загора 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед №771/22.05.2018г.  на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав:  

 

Председател:  

И. С.                                        - Ръководител КТО 

Членове: 

1. З. З.                                    - Технолог, КТО  

2. П. Х.                                  - Юрисконсулт, ПО  

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

4. Г. Г.                                - Търговски агент, Търговски отдел 

 

 

От страна на Участника – Велизар Пачеджиев – Управител 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

 

№ 
Наименование на Участника 

и седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

Обособена 

позиция 

1. 
„Седона - ОП” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7930 30.07.2018 08:50 1, 2, 3 и 4  

  

 

На 31.07.2018г. в 10:10 ч. Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника.  

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  

поръчката по първа обособена позиция „Доставка на резервни части за багер 

роторен изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE LEVIVIER - Франция” 

е: 402 798.00 лв. /четиристотин и две хиляди седемстотин деветдесет и осем 

хиляди лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  

поръчката по втора обособена позиция „Доставка на резервни части за 

комбинирано роторно съоръжение КРС-6 Takraf Ks- S 5600.5600- 4 - 

Германия” е: 69 760.00 лв. /шестдесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет 

лв. и 00 ст./, без ДДС. 



ТО/ГГ   

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  

поръчката по трета обособена позиция „Доставка на резервни части за роторен 

изгребвач РИ-201 „LKS 1250.12N2L – “Famak” – Полша” е: 268 520.00 лв. 

/двеста шестдесет и осем хиляди петстотин и двадесет лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  

поръчката по четвърта обособена позиция „Доставка на резервни части за 

роторно съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – Англия” е: 485 930.00 лв. 

/четиристотин осемдесет и пет хиляди деветстотин и тридесет лв. и 00 ст./, без 

ДДС. 

 

 

След проведените преговори се постигнаха следните договорености: 

 

 

Крайна предложена цена за изпълнение на първа обособена позиция „Доставка на 

резервни части за багер роторен изгребвач РИ-1, 2, 3, 4 RPES-12 DELLATTRE 

LEVIVIER - Франция” е: 386 798.00 лв. /триста осемдесет и шест хиляди 

седемстотин деветдесет и осем лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

Крайна предложена цена за изпълнение на втора обособена позиция „Доставка на 

резервни части за комбинирано роторно съоръжение КРС-6 Takraf Ks- S 

5600.5600- 4 - Германия” е: 53 600.00 лв. /петдесет и три хиляди и шестстотин лв. 

и 00 ст../, без ДДС. 
 

Крайна предложена цена за изпълнение на трета обособена позиция „Доставка на 

резервни части за роторен изгребвач РИ-201 „LKS 1250.12N2L – “Famak” – 

Полша” е: 259 788.00 лв. /двеста петдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет 

и осем лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

Крайна предложена цена за изпълнение на четвърта обособена позиция „Доставка 

на резервни части за роторно съоръжение КРС-205 “Strachan - Henshaw” – 

Англия” е: 478 346.00 лв. /четиристотин седемдесет и осем хиляди триста 

четиридесет и шест лв. и 00 ст./, без ДДС. 
 

 

 

Комисията определя срок от 3 дни, в който участникът следва да представи 

коригирани стойности на единичните цени. 

 

 

 

 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за 

участие. 
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Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

   И. С.                         – ............../п/................... 

 Членове: 

1. З. З.                                – ................/п/................. 

2. П. Х.                           – ................/п/................. 

3. С. Н.                                  – ........../п/....................... 

4. Г. Г.                               – .............../п/................. 

 

От страна на  Участника: 

Велизар Пачеджиев      - .............../п/..................... 

 


