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Утвърдил: .......(п)....... 

   инж. Ж. Динчев              Вх. номер 30972/31.08.2018г. 

 

Дата: 03.09.2018г. 
 

 

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. № 18060 и предмет: 

„Услуги свързани с извършване на средни ремонтни дейности по основни 

и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4“, 
 

На 03.08.2018г. в 11:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед 

№ 964/ 19.06.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, 

в следния състав: 

 

Председател:   

        С. Д.         – Началник цех „Сероочистващи инсталации  

                   на Енергийни блокове 1 – 4“  

Членове:  

1.         Д. С.         – Технолог „Сероочистващи инсталации  

                   на Енергийни блокове 1 – 4“ 

2.          П. Х.     – 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 е постъпило 1 (едно) заявления: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

1 
„Техноинженеринг“ 

ЕООД, гр. Стара Загора 
7830 18.06.2018г. 08:47 
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На публичното заседание на комисията не присъстваше представител на 

кандидата. 

  

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 липси и 

непълноти в ЕЕДОП. 

На основание и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви: 

 Протокол №1 от 02.07.2018 г., в който подробно са отразени 

несъответствията в (представения ЕЕДОП) от кандидата „Техноинженеринг“ 

ЕООД, гр. Стара Загора с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и с писмо изх. № 23509 / 02.07.2018г. го 

изпрати до кандидата в обществената поръчка. 

Протокол №2 от 09.07.2018 г., отразяващ подробно допълнително 

представените документи за отстраняване на констатираните несъответствия с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

В законоустановения срок кандидатът „Техноинженеринг“, ЕООД гр. 

Стара Загора с писмо Вх. № 23919/04.07.2018г. е представил изисканите 

документи. 

  

 Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявлението 

за участие, като възложителят обяви с решение 18060 – 2 / 11.07.2018г. 

кандидатът, който е поканен да представи първоначална оферта, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1. „Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

   В обявения срок е постъпила 1 (една) първоначална оферта след 

изпратена покана до участниците- Изх. № 26295/24.07.2018г. , както следва: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. 

№ на 

офер

тата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. 
„Техноинженеринг” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7935 03.08.2018г. 09:30 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 

първоначалните оферти: 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

03.08.2018 г. присъстваше: 
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 - г-н И. М. – Управител на  „Техноинженеринг“ ЕООД                                                                                                                                                                                                                                     

гр. Стара Загора 

 На 03.08.2018г. в 11:01 часа Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника 

„Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 На 03.08.2018г. в 11:06 часа Комисията приключи  преговорите с  

представителя на участника „Техноинжененринг” ЕООД, гр. Стара Загора. 

 

 Беше съставен Протокол за проведени преговори от 03.08.2018 г. – 1 брой.  

 

 След разглеждане на документите от първоначалните оферти, комисията 

констатира, че техническото и ценово предложение на участника отговарят на 

изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

  

Отстранени участници: няма 

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в 

протокола от публичното заседание на комисията, представляващ неразделна 

част от настоящия доклад, видно от който първоначално предложената и 

договорената с участника цена, е както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена цена, 

лв., без ДДС 

1. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
23 893.00 22 770.00 

 

В определения 3 (три) дневен срок, участникът  „Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора представи изисканите коригирани стойности на единичните 

цени  по поръчката с писмо вх.№ 27836/06.08.2018г. 

 

Участникът приема проекта на договор предложен от Възложителя. 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18060 и предмет „Услуги свързани с 

извършване на средни ремонтни дейности по основни и спомагателни 

съоръжения в цех СОИ бл.1-4”, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предложена 

цена, лв., без 

ДДС 

Договорена 

цена, лв., без 

ДДС 

Класиране 

1. 
„Техноинженеринг“ ЕООД, 

гр. Стара Загора 
23 893.00 22 770.00 

Първо 

място 

Така формираната обща стойност на база единични цени е използвана 

единствено за целите на класирането. 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор за възлагане на 

предмета на поръчката с класирания на първо място участник 

„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара на база единични цени на типовете 
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ремонтни дейности, като стойността му е до 490 000,00 лв. или до 4 година от 

датата на сключване на договора, което от двете събития настъпи по – рано. 

Приложение: протокол от проведени преговори с участникът – 1 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

 С. Д.           – ………(П)……. 

Членове:  

1. Д. С.     – ………(П)…….. 

2. П. Х.     – ………(П)…….. 

3. С. Н.       – ………(П)…….. 

4. М. М.      – ………(П)…….. 
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