
ТО/ГГ   

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.№ 18084 с участника  „Енерджи макс” ЕООД, гр. 

Стара Загора 

 

Днес, 25.09.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18084 и предмет: „Извършване на годишни   контролни 

тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за измерване на 

имисии с. П. Градец”, с участника  „Енерджи макс” ЕООД, гр. Стара Загора 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 1191/25.07.2018г.  на 

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

Председател:  

Д. П.                   - експерт, КИП и А и УИ системи 

Членове: 

1. М. Д.                                       - техник – механик СИ, КИП и А и УИ системи  

2. Д. Л.                                         - Юрисконсулт, ПО  

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

4. Г. Г.                                - Търговски агент, Търговски отдел 

 

От страна на Участника – инж. Тотьо Тотев – 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 

Обособена 

позиция 

1. 
„Енерджи макс” ЕООД, гр. 

Стара Загора 
7989 21.09.2018 08:42 1    

 

На 25.09.2018г. в 10:03 ч. Комисията отвори представената от участника първоначална 

оферта и откри преговорите с  представителя на участника.  

 

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  поръчката по 

първа обособена позиция „Извършване на годишни контролни тестове на емисии от 

неподвижни източници в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД” е: 134 000.00 лв. /сто тридесет и 

четири хиляди лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

 

След проведените преговори се постигнаха следните договорености: 

 

 

Крайна предложена цена за изпълнение на първа обособена позиция „Извършване на 

годишни контролни тестове на емисии от неподвижни източници в „ТЕЦ Марица 

Изток 2” ЕАД” е: 132 000.00 лв. /сто тридесет и две хиляди лв. и 00 ст./, без ДДС. 

 

 

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

стойности на единичните цени. 

 

 



ТО/ГГ   

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

 

  

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

  Д. П.                – ............../п/................... 

 Членове: 

1. М. Д.            – ............../п/................... 

2. Д. Л.             – ............../п/................... 

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

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

 

От страна на  Участника: 

Тотьо Тотев     - ...................../п/............... 

          


