
Утвърждавам:…..(п)…….. 
   Ж.Д. 
12.06.2018г. 

 
ПРОТОКОЛ 3 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18058 и 
предмет: „Доставка на оборудван шкаф с модули за управление за блок 8” 

 
На 06.06.2018 г. от 10:30 часа в открито заседание продължи своята работа 
комисия, назначена със заповед № 730 / 15.05.2018 г. на Изпълнителния 
директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 
 
Председател:  

Н.Н.    - н-к цех КИП, А и АСУТП 
Членове: 

1. Д.Н.    - Зам. н-к цех КИП, А и АСУТП 
2. М.П.   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 
3. М.С.   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 
4. Н.Д.   - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 

На публичното заседание на комисията не присъства представител на 
участника: 

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване 

1 „Ханиуел ЕООД“, гр. София 7719 09.05.18 15.22 
 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
Критерият за оценка в настоящата процедура е икономически най-

изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 
Комисията отвори и оповести предлаганите от „Ханиуел ЕООД“, гр. 

София ценови параметри: 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
1 „Ханиуел ЕООД“, гр. София 137 552.58 

 
КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТАТА 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал 
оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публично състезание с рег.№ 18058 и предмет „Доставка на оборудван шкаф с 
модули за управление за блок 8”: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана 
цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Ханиуел ЕООД“, гр. София 137 552.58 Първо място 



 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на 12.06.2018 г. 
 

 Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1 / 22.05.2018 г. 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 
на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и Протокол № 2 / 30.05.2018 г. за 
разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 
предложения от офертата на участника. 

 
 

  
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
 
Председател:  

Н.Н.    - ……П..…. 
Членове: 

1. Д.Н.    - ……П..…. 
2. М.П.   - ……П..…. 
3. М.С.   - ……П..…. 
4. Н.Д.   - ……П..…. 

 
 


