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„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 
УТВЪРЖДАВАМ 

инж.Ж.Динчев 

.........../п/.............. 

16.11.2018 г. 

 

“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 

        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

 Вх.№ 40096 

                         Получено на 16.11.2018 г. 

 
До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 1516/19.09.2018 г. 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18070 и предмет 

„Доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”, по 

пет обособени позиции 

 

Председател:   

И. С.      – Р-л „КТО” 

Членове:  

1. И. К.     – Зам. н-к „КЦ” 

2. М. П.    – Юрисконсулт, ПО 

3. М. С.    – Експерт - контрол на документи, АДФК 

4. Г. Г.    – Търговски агент, ТО 

 

Заповед за назначаване на комисия: № 1516 / 19.09.2018г.  

Промени в състава на комисията: няма. 

 

На 19.09.2018г. в 10:00ч. започна своята работа горепосочената комисия, като 

разгледа подаденото от кандидата заявление, а именно: 

1 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

Обособена 

позиция 

1. 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
7974 18.09.18 09:44 1,2,3,4, и 5 

 

На заседанието на комисията  присъства представител на кандидата – 

„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово – Б. Ж. – упълномощен представител. 

 

На закрито заседание комисията разгледа представеното заявление за участие в 

процедурата и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изготви Протокол №1 от 25.09.2018 

г. за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  

 

След извършен подбор участникът е поканен да проведе преговори на 

12.11.2018г. от  10:30 часа. 
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Първоначална оферта, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Вх. № на 

първоначална 

оферта 

Дата на 

получаване на 

първоначална 

оферта 

Час на 

получаване  

на 

първоначал

на оферта 

Обособени 

позиции 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” 

АД, гр. Гълъбово 
8097 09.11.2018 13:20 1,2,3,4 и 5 

 

Провеждане на преговори:  

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са отразени 

в протокол от заседание на комисията, представляващ неразделна част от настоящия 

доклад, видно от които първоначално предложените и договорените с участника цени са 

както следва: 

 

Първа обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за долна 

радиационна част на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
4 704 600.00 4 704 600.00 

 

Разглеждане на документите от техническото предложение на участника: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

Втора обособена позиция „ Доставка на нагревни повърхности за ширмов 

паропрегревател на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
1 540 200.00 1 028 000.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участника в договарянето „Енергоремонт 

Гълъбово” АД, гр. Гълъбово да представи коригирани стойности на единичните цени. С 

писмо вх. №39963/15.11.2018г., участника изпрати коригирани стойности на единичните 

цени, който комисията разгледа и прие. 

 

Разглеждане на документите от техническото предложение на участника: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

Трета обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за 

конвективен паропрегревател - II степен  на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
2 616 400.00 2 616 400.00 
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Разглеждане на документите от техническото предложение на участника: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

Четвърта обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за 

междинен паропрегревател - II степен на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
2 769 400.00 2 305 000.00 

 

Комисията постави срок от три дни на участника в договарянето „Енергоремонт 

Гълъбово” АД, гр. Гълъбово да представи коригирани стойности на единичните цени. С 

писмо вх. №39963/15.11.2018г., участника изпрати коригирани стойности на единичните 

цени, който комисията разгледа и прие. 

 

Разглеждане на документите от техническото предложение на участника: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

Пета обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за воден 

економайзер - I степен горен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

 

№ Участник 
Предложена цена,  

лв. без ДДС 

Договорена цена,  

лв. без ДДС 

1. 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
1 819 400.00 1 819 400.00 

 

Разглеждане на документите от техническото предложение на участника: 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

на участника отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 

изискуеми документи. 

 

 

Класиране: 

 

Първа обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за долна 

радиационна част на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 

 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на 

задачата в протокола, класирането е както следва: 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
4 704 600.00 4 704 600.00 І-во място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - „Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 
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Втора обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за ширмов 

паропрегревател на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на 

задачата в протокола, класирането е както следва: 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
1 540 200.00 1 028 000.00 І-во място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - „Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

 

Трета обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за 

конвективен паропрегревател - II степен  на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) “ 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на 

задачата в протокола, класирането е както следва: 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
2 616 400.00 2 616 400.00 І-во място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - „Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

 

Четвърта обособена позиция „ Доставка на нагревни повърхности за 

междинен паропрегревател - II степен на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на 

задачата в протокола, класирането е както следва: 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
2 769 400.00 2 305 000.00 І-во място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - „Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

 

Пета обособена позиция „Доставка на нагревни повърхности за воден 

економайзер - I степен горен пакет на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)“ 

 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението на 

задачата в протокола, класирането е както следва: 

 

№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 
Класиране 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
1 819 400.00 1 819 400.00 І-во място 
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На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо място 

участник - „Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

 

Приложение: 

Протоколи от преговорите с участниците – 1 бр. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

И. С.        – .............../п/.................. 

 Членове: 

1. И. К.      – ................./п/................ 

2. М. П.            – ............./п/.................... 

3. М. С.             – ............../п/................... 

4. Г. Г.            – .............../п/................. 

 

 


