
Утвърждавам: 
Изп. Директор: …(п)……….     Вх.№30442/28.08.2018г. 

инж. Ж.Динчев 
28.08.2018г 

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане и оценка на ценовите предложения и класиране на офертите в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с рег. №18083 и предмет 

„Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на 
опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8“ 

 

На 14.08.2018 г. в открито заседание продължи своята работа комисия, назначена с заповед 
№1158/17.07.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 
Председател: 
инж. Д.Р.  – Началник „КЦ”  
Членове:  
1. инж. В.П. –  Зам. н-к ”ТЦ” 
2. М.П.         – Юрисконсулт, „Правен отдел” 
3. М.С.     –  Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 
4. инж. П.С.   – Специалист търговия, „ТО” 

 

Работата на комисията продължиха редовните членове М.С. и инж. В.П.. 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
 
На основание чл. 57 от ППЗОП комисията ще отвори пликовете с Предлагани ценови 

параметри на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя. 
Комисията няма да отвори плика с Предлагани ценови параметри на участника ДЗЗД 
Консорциум "Инес-Пауър", гр. Варна (с участници в обединението „ИНЕС-Петракиев“ 
ООД и „Пауър Инженеринг“ ООД), тъй като е предложен за отстраняване от процедурата. 

 
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-
изгодната оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

Комисията отвори плика с надпис надпис „Предлагани ценови параметри“ на ДЗЗД 
"Енергия-Инженеринг", гр. София (с участници в обединението ЕООД „ЕНЕРГИЯ-
ОРГРЕС и ПАД „ЛвивОРГРЕС“) и оповести предложената цена: 

 

№ 
Наименование  
на участника 

Предлагана цена 
лева без ДДС 

1 ДЗЗД "Енергия-Инженеринг" 176 050.00 
 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 

участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18083 и предмет: 
„Обследване на състоянието, технически решения и авторски надзор при настройката на 
опорно-окачващата система на топлотехническо оборудване на Блок № 8“, както следва: 

№ 
Наименование  
на участника 

Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 ДЗЗД "Енергия-Инженеринг" 176 050.00 I място 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 

на 28.08.2018 г. 
 

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол №1 от 27.07.2018 г. за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите 



по чл.39, ал.2 от ППЗОП и Протокол №2 от 09.08.2018 г. за разглеждане на допълнително 
представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор и техническите предложения от офертите на участниците. 

 
 
 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
 
Председател:  
инж. Д.Р.      – .................п............. 
 
Членове: 
инж. В.П.   – .................п............. 
 
 
М.П.    – ................п...............  
 
 
М.С.                    – .................п.............. 
 
 
инж. П.С.   – ................п................ 


