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Утвърдил: .......(п).......       Вх. номер 24013/05.07.2018г. 

   Ж. Д.  

Дата: 05.07.2018г. 
ПРОТОКОЛ №3 

 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18044 и предмет: “Дефектоскопен и технологичен 

контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на основен 

ремонт - 2018г” 

 

На 25.06.2018 г. от 13:00 часа в открито заседание продължи своята работа комисия, 

назначена със заповед № 606/20.04.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

 Д. Н.  –   Ръководител  „Орган за контрол на метала“ 

Членове: 

1. Д. М.   – Дефектоскопист „Орган за контрол на метала“ 

2. П. Х.    Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.    Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На заседанието на комисията не  присъстваше представител на участниците. 

 

Поради подробно описани мотиви и законови основания в Протокол № 2 / 

20.06.2018г. от работата на комисията за разглеждане на е-ЕЕДОП от офертите на 

участниците, същата предлага за отстраняване от процедурата Участникът - ДЗЗД „МКТ” гр. 

София. 

На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП комисията не отваря ценовото предложение на 

участника ДЗЗД „МКТ” гр. София. 

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

параметри на участниците „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, „СЖС България” 

ЕООД, гр. Бургас и „Контрол” ООД, гр. Хасково тъй като офертите им 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 25.06.2018 г. в 13:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участниците 

ценови параметри: 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 139 841.39 

2 „СЖС България” ЕООД, гр. Бургас 134 751.04 

3 „Контрол” ООД, гр. Хасково 130 032.71 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

За участника „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 

В хода на работата комисията установи очевидна фактическа грешка в ценовото 

предложение на участника „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово, водеща до 
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несъответствие между предложената обща цена за изпълнение обема на поръчката и 

предложените единичните цени, поради което на основание т.3.2 на Раздел I от Указания за 

подготовка на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  от 

Документацията на ОП – 18044 за достоверни се приемат предложените единични цени. 

Очевидната фактическа грешка се състои в неправилно изчисляване на общата 

стойност дейности, посочени в обема (Приложение №1) от ценовото предложение на 

участника. 

По горе изложените съображения и на посоченото основание  за предложената крайна 

цена за изпълнение на поръчката от участника Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 

се приема действителния сбор от произведенията на единичните цени и съответните 

количества по обема дейности, като вместо 139 841.39 лева без ДДС, става 151 410.77 лева 

без ДДС. 

За участника „СЖС България” ЕООД, гр. Бургас 

В хода на работата комисията установи очевидна фактическа грешка в ценовото 

предложение на участника „СЖС България” ЕООД, гр. Бургас, водеща до несъответствие 

между предложената обща цена за изпълнение обема на поръчката и предложените 

единичните цени, поради което на основание т.3.2 на Раздел I от Указания за подготовка на 

оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  от Документацията на 

ОП – 18044 за достоверни се приемат предложените единични цени. 

Очевидната фактическа грешка се състои в неправилно изчисляване на общата 

стойност дейности, посочени в обема (Приложение №1) от ценовото предложение на 

участника. 

По горе изложените съображения и на посоченото основание  за предложената крайна 

цена за изпълнение на поръчката от участника „СЖС България” ЕООД, гр. Бургас се приема 

действителния сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по 

обема дейности, като вместо 134 751.04 лева без ДДС, става 135 714.24 лева без ДДС. 

 

За участника „Контрол” ООД, гр. Хасково 
В хода на работата комисията установи очевидна фактическа грешка в ценовото 

предложение на участника „Контрол” ООД, гр. Хасково, водеща до несъответствие между 

предложената обща цена за изпълнение обема на поръчката и предложените единичните 

цени, поради което на основание т.3.2 на Раздел I от Указания за подготовка на оферта за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка  от Документацията на ОП – 18044 

за достоверни се приемат предложените единични цени. 

Очевидната фактическа грешка се състои в неправилно изчисляване на общата 

стойност дейности, посочени в обема (Приложение №1) от ценовото предложение на 

участника. 

По горе изложените съображения и на посоченото основание  за предложената крайна 

цена за изпълнение на поръчката от участника „Контрол” ООД, гр. Хасково се приема 

действителния сбор от произведенията на единичните цени и съответните количества по 

обема дейности, като вместо 130 032.71 лева без ДДС, става 149 404.34 лева без ДДС. 

 

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.№ 

18044 с предмет „Дефектоскопен и технологичен контрол на метала и заваръчните 

съединения на Блок №8 по време на основен ремонт - 2018г ”, както следва: 

№ 
Наименование и 

седалище на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 
„СЖС България” ЕООД, гр. 

Бургас 
135 714.24 Първо място 

2 „Контрол” ООД, гр. Хасково 149 404.34 Второ място 

3 
„Енергоремонт – Гълъбово“ 

АД, гр. Гълъбово 
151 410.77 Трето място 



 

ТО/ММ/ММ     
 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 

на 05.07.2018 г. 

  Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1/28.05.2018г. за съответствие с 

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

от ППЗОП и Протокол № 2/20.06.2018г. 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:  

 Д. Н.    - …………(П)………….. 

 

Членове: 

1.Д. М.   - …………(П)…………. 

2. П. Х.   - …………(П)…………. 

3. М. С.   - …………(П)…………. 

4. М. М.   - …………(П)…………. 


	Д. Н.    - …………(П)…………..



