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Утвърдил: .......(п)....... 

            Ж. Д.              Вх. номер 22734/26.06.2018г. 

Дата: 26.06.2018г. 
 

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. № 18039 и предмет: 

„Реконструкция на технологична схема за захранване с вода на обдухващи 

апарати на КА 9 - 12“, 
 

На 24.04.2018г. в 11:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед 

№ 616/ 24.04.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, 

в следния състав: 

 

Председател:   

         Д. Р.         – Началник „Котелен цех“  

Членове:  

1. С. Г.            – Технолог „Котелен цех“ – част 890 MW 

2. М. Б.           – Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

3. С. Н.   – Експерт - контрол на документи, „АДФК“ 

4. М. М.           – Специалист – търговия, „Търговски отдел“ 

 

Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, 

проверка на представените документи с изискванията на ЗОП и документацията 

за участие по процедурата, извършване на подбор на кандидатите, 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 
„Редо - К“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
7663 20.04.2018г. 13:24 

2 
„Металинвест - ремко“ 

ЕООД, гр. Стара Загора 
7664 23.04.2018г. 08.40 
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На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

кандидатите. 

 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

заявленията: 

  На 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, че заявленията 

на кандидатите са представени в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП 

и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 

документацията за участие в процедурата. Кандидатите отговарят на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 от 

28.05.2018 г., и продължи своята работа, като предложи на възложителя 

предварителен подбор на заявленията за участие. Възложителят обяви с 

решение 18039 – 2 / 30.05.2018г. кандидатите, които са поканени да представят 

първоначални оферти, како следва: 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1. „Редо - К“ ЕООД, гр. Пловдив 

2. „Металинвест - ремко“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

   В обявения срок са постъпили 2 (две) първоначални оферти след 

изпратена покана до участниците- Изх. № 20774/12.06.2018г. , както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. 

№ на 

офер

тата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. 
„Металинвест – Ремко” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7834 20.06.2018г. 08:42 

2. „Редо - К“ ЕООД, гр. Пловдив 7835 20.06.2018г. 09:50 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти: 

След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното 

заседание, председателя на комисията изтегли жребий за определяне на 

последователността на участниците за провеждане на преговори по клаузите 

на договора и предложените цени за изпълнение на обществена поръчка с 

рег.№18039. 

Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий: 

1 „Редо – К“, ЕООД гр. Пловдив 

2 „Металинвест - ремко” ЕООД гр. Стара Загора 
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На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

20.06.2018 г. присъстваха: 

- г-н И. К. К. – Упълномощено лице  на  „Редо - К“ ЕООД                                                                                                                                                                                                                                     

гр. Пловдив; 

 

-  г-н И. Р. С. – Управител на   „Металинвест - ремко” ЕООД гр. Стара Загора; 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗОП комисията отвoри Първоначалните 

оферти  и проведе преговорите с участниците според изтегления жребий от 

председателя на комисията и оповести тяхното съдържание както следва: 

 

 На 20.06.2018г. в 11:04 часа Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника „Редо 

- К” ЕООД, гр. Пловдив. 

 На 20.06.2018г. в 11:10 часа Комисията приключи  преговорите с  

представителя на участника „Редо - К” ЕООД, гр. Пловдив. 

 

 На 20.06.2018г. в 11:11 часа Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника 

„Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара Загора.  

 

 На 20.06.2018г. в 11:15 часа Комисията приключи преговорите с  

представителя на участника „Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара Загора.  

 

Бяха съставени Протоколи за проведени преговори от 20.06.2018 г. – 2 

броя.  

 

 След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията 

констатира, че техническото и ценовото предложения на участниците отговарят 

на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 Отстранени участници: няма 

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в 

протоколи от публичното заседание на комисията, представляващи неразделна 

част от настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и 

договорените с участниците цени, са както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена цена, 

лв., без ДДС 

1. „Редо – К “ ЕООД, гр. Пловдив 200 094.08 190 200.00 

2. 
„Металинвест – Ремко” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
199 969.92 199 969.92 

 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът  „Редо – К“ ЕООД, гр. 

Пловдив представи изисканите коригирани стойности на единичните цени  по 

поръчката с писмо вх.№ 22474/22.06.2018г. 
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Всички участници приемат проектът на договор 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.№ 18039 и предмет „Реконструкция на 

технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА 9 - 

12”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена 

цена, лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Редо - К“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
200 094.08 190 200.00 

Първо 

място 

2. 
„Металинвест – Ремко” 

ЕООД, гр. Стара Загора 
199 969.92 199 969.92 

Второ 

място 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник „Редо - К“ ЕООД, гр. Пловдив при условията на 

офертата му и документацията за участие. 

 

Приложение: протоколи от проведени преговори с участниците – 2 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

 Д. Р.               – ……(п)…….. 

Членове:  

1. С. Г.          – ……(п)…….. 

2. М. Б.                  – ……(п)…….. 

3. С. Н.           – ……(п)…….. 

4. М. М.          – ……(п)…….. 
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