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П Р О Т О К О Л 
 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка с 
рег. № 18050 и предмет: “Среден ремонт на КА-10”, по обявена 

квалификационна система (КС) с рег.№17055 с предмет „Ремонт на котелно 
оборудване“ с участника  Дитсманн Енергоремонт Холдинг”АД, гр. София 

 
 
 
 

Днес, 10.05.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие с рег. №18050 и предмет: “ Среден ремонт 
на КА-10”, с участника  Дитсманн Енергоремонт Холдинг”АД, гр. София 
 
 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 
695/10.05.2018г.  на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 
в следния състав:  

 Д.Р.          –  Началник „КЦ”  
Членове: 

 1. И.И.  –  Зам. н-к ”КЦ” 
 2. П.С.   – Специалист търговия, „ТО” 
 3. Д.Л.  –  Юрисконсулт, „Правен отдел” 

4. С.Н.                  –   Експерт контрол на документи, Дирекция 
„АДФК” 

 
От страна на Участника – не се яви представител 
 
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 

Обособени 
позиции 

1. 
Дитсманн Енергоремонт 
Холдинг”АД, гр. София 

7707 09.05.18 10.49 9,10 и 11 

 
 
 На 10.05.2018г. в 12:44 ч. комисията отвори първоначалната оферта и 
откри преговорите с представителя на участника. Комисията провери 
съответствието на представените документи с ЗОП, ППЗОП и изискванията 
на възложителя в документацията за участие и констатира следното: 
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Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  
поръчката по 9 обособена позиция – Среден ремонт на пещна камера, 
висящи пакети и хидро шлако отделяне на КА-10 е: 169 799.60 лв. /сто 
шестдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 
шестдесет стотинки/, без ДДС. 
  
 
 Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  
поръчката по 10 обособена позиция – Среден ремонт на конвективна шахта 
ляво на КА-10 е: 95 614.20 лв. /деветдесет и пет хиляди шестстотин и 
четиринадесет лева и двадесет стотинки/, без ДДС. 
 
 
 Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  
поръчката по 11 обособена позиция – Среден ремонт на конвективна шахта 
дясно на КА-10 е: 79 138.40 лв. /седемдесет и девет хиляди сто тридесет и 
осем лева и четиридесет стотинки/, без ДДС. 
 
 
Поради отсъствие на представител на участника при провеждане на 
преговорите, комисията: 
 
1. Запазва непроменени клаузите представени в проекта на договор, 
предложен от Възложителя. 
 
2. Приема за окончателни първоначално предложените от участника цени: 
 
 

9 обособена позиция – Среден ремонт на пещна камера, висящи пакети и 
хидро шлако отделяне на КА-10: 169 799.60 лв. /сто шестдесет и девет 
хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки/, без 
ДДС. 
 
 
10 обособена позиция – Среден ремонт на конвективна шахта ляво на КА-
10: 95 614.20 лв. /деветдесет и пет хиляди шестстотин и четиринадесет 
лева и двадесет стотинки/, без ДДС 
 
 
11 обособена позиция – Среден ремонт на конвективна шахта дясно на КА-
10: 79 138.40 лв. /седемдесет и девет хиляди сто тридесет и осем лева и 
четиридесет стотинки/, без ДДС 
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Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  

Д.Р.   – ………(п)………. 
 
Членове: 

И.И.  – ………(п)………. 
 

П.С.  – ………(п)………. 
 
Д.Л.   – ………(п)………. 
 
С.Н.             – ………(п)………. 

 


