
ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Риск инженеринг“ АД, гр. 

София 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: КР и АБ - упълномощени представители. 
 

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 

Обособ. 

позиция 

1. „Риск инженеринг“ АД, гр. София 8207 13.12.18 8.05 1,2,3,4,5,6 

  

На 13.12.2018г. в 10:05 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 1-ви по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Риск инженеринг“ АД, гр. 

София 

1 435 780.00 406 440.00 

2 92 360.00 68 560.00 

3 649 160.00 543 210.00 

4 116 360.00 98 230.00 

5 755 960.00 638 760.00 

6 949 160.00 619 910.00 

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

 

В 10:17  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 



ОП 18052    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

АБ    – .........(п).......... 



ОП 18052    

 

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.№ 18052 с участника  „ЦЕРБ – Трейд“ ЕООД, гр. 

София 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: ММ – упълномощен 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 

Обособ. 

позиция 

1. „ЦЕРБ – Трейд“ ЕООД, гр. София 8209 13.12.18 8.13 1,2,3,4,5,6 

  

На 13.12.2018г. в 10:18 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 2-ри по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„ЦЕРБ – Трейд“ ЕООД, гр. 

София 

1 517 098.00 316 500.00 

2 142 236.00 45 000.00 

3 600 666.00 485 400.00 

4 108 414.00 101 000.00 

5 829 144.00 480 000.00 

6 1 226 128.00 516 000.00 

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

 

В 10:23  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 



ОП 18052    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

ММ    – .........(п).......... 

 

 



ОП 18052    

 

 

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.№ 18052 с участника  „Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 

 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

 

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: Не присъства представител на участника. 

 

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 

Обособ. 

позиция 

1. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 8205 12.12.18 14.56 6 

  

На 13.12.2018г. в 10:24 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 3-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта. 

 

1. Предложената от участника цена за изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели е 

следната: 

 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София 
6 558 610.00 - 

 

2.. Запазва се проектът на договор, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

 

В 10:27  часа комисията приключи работата си. 

 

 



ОП 18052    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 



ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Електомоторен завод 

Елпром Троян“ ЕООД, гр. Троян 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: РП и МЛ - упълномощени представители. 
 

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 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Електомоторен завод Елпром 

Троян“ ЕООД, гр. Троян 
8211 13.12.18 8.18 1,2,3,4,6 

  

На 13.12.2018г. в 10:28 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 4-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Електомоторен завод Елпром 

Троян“ ЕООД, гр. Троян 

1 515 500.00 391 000.00 

2 94 000.00 33 200.00 

3 572 600.00 482 900.00 

4 108 000.00 84 900.00 

6 1 217 900.00 572 000.00 

 

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

 

В 10:43  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 



ОП 18052    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

От страна на Участника: 

 

РП   – .........(п).......... 



ОП 18052    

 

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.№ 18052 с участника  „АБ – Ханделс“ ЕООД, гр. 

Долна Баня 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: ДД – 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 

Обособ. 

позиция 

1. 
АБ – Ханделс“ ЕООД, гр. Долна 

Баня 
8212 13.12.18 8.34 2 

  

На 13.12.2018г. в 10:44 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 5-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложената и договорената с участника цена след проведените преговори 

за изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

АБ – Ханделс“ ЕООД, гр. Долна 

Баня 
2 97 470.00 84 000.00 

 

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

 

В 10:45  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 

 



ОП 18052    

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

ДД    – .........(п).......... 



ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Старт инженеринг“ АД, гр. 

София 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: НВ – упълномощен 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 

Обособ. 

позиция 

1. „Старт инженеринг“ АД, гр. София 8206 12.12.18 14.56 1,2,3,4,5,6 

  

На 13.12.2018г. в 10:46 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 6-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Старт инженеринг“ АД, гр. 

София 

1 355 750.00 355 750.00 

2 46 050.00 46 050.00 

3 517 330.00 517 330.00 

4 87 360.00 87 360.00 

5 627 800.00 627 800.00 

6 435 600.00 435 600.00 

 

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

 

В 10:48  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 



ОП 18052    

 

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

НВ    – .........(п).......... 

 



ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Елка“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

 

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: ХВ – 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 

Обособ. 

позиция 

1. „Елка“ ЕООД, гр. Стара Загора 8210 13.12.18 8.17 6 

  

На 13.12.2018г. в 10:49 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 7-ми по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложената и договорената с участника цена след проведените преговори 

за изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Елка“ ЕООД, гр. Стара Загора 6 676 675.00 661 675.00 

 

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

 

В 10:52  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 



ОП 18052    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

ХВ    – .........(п).......... 

 



ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Сезар трейд“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: ДТ – 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 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8213 13.12.18 8.37 1,2,3,4,5 

  

На 13.12.2018г. в 10:53 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 8-ми по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 

1 619 000.00 550 000.00 

2 129 000.00 110 000.00 

3 714 000.00 650 000.00 

4 129 000.00 100 000.00 

5 994 000.00 990 000.00 

 

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

 

В 10:56  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 



ОП 18052    

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

ДТ    – .........(п).......... 



ОП 18052    

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.№ 18052 с участника  „Вак – 02“ ООД, гр. Самоков 

 

Днес, 13.12.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18052 и предмет: „Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен 

корпус, сероочистващи инсталации 1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест 

обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 1116/ 11.07.2018г. на 

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

Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ   – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. П Х    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М С    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. П Т    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. на мястото на Д. Л., която е в 

установен годишен отпуск от 12.12.2018 – 14.12.2018г. вкл.  

 

От страна на Участника: СМ  – упълномощен 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 

Обособ. 

позиция 

1. „Вак – 02“ ООД, гр. Самоков 8208 13.12.18 8.12 1,2,3,4,6 

  

На 13.12.2018г. в 10:57 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 9-ти по ред, комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за доставка на ел. двигатели, са следните: 

 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Вак – 02“ ООД, гр. Самоков 

1 548 128.00 433 000.00 

2 124 405.00 35 000.00 

3 637 370.00 559 000.00 

4 113 667.00 86 000.00 

6 1 311 682.00 928 000.00 

 

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

 

В 11:01  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 

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

стойности на изделията и заводското приемане. 

 



ОП 18052    

 

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. МГ    – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ТТ   – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ     – ……(п)…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

СМ     – .........(п).......... 


