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„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 

 

 
Утвърдил: .......(п)....... 

             Ж. Д.              Вх. номер 22733/26.06.2018г. 

Дата: 26.06.2018г. 

 

ДОКЛАД 

 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията по 

процедура на пряко договаряне с рег.№ 18086 и предмет „Ремонт на ротора 

на Генератор 6 ” 

 

 

На 22.06.2018 г. в 11:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със 

заповед №990/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2” ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

   М. Г.       – Началник „Електроцех” 

 

Членове: 

1. Т. Т.         – Механик Ремонти, „Електроцех” 

2. М. Б.         Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.       – Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. Т. Т.         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, класиране на участникът и 

предложение за сключване на договор 

 

За участие в процедура на пряко договаряне с рег.№ 18086 и предмет  

„Ремонт на ротора на Генератор 6” е изпратена покана за представяне 

на оферта до „Атомененергоремонт“ АД, гр. Козлодуй (изх.№21723/19.06.2018 

г.). 

В обявения срок до 10:00 часа на 22.06.2018 г. е постъпила следната 

оферта: 

№ 

Наименование на  

Участника  

и седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1. 
„Атомененергоремонт” 

АДгр. Козлодуй 
7841 21.06.2018 13.35 
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Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертата: 
На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 

22.06.2018 г. присъстваше г-н С. Н. – упълномощен представител на 

„Атомененергоремонт” АД гр. Козлодуй. 

 

След разглеждане на документите от офертата, комисията констатира, че 

офертата и ценовото предложение на участника отговарят на изискванията на 

възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

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

оферта за участие в процедура на пряко договаряне с рег.№ 18086 и предмет  

„ Ремонт на ротора на Генератор 6”, както следва: 

  

№ 
Наименование и седалище  

на участника 

 Предложена цена 

в лв., без ДДС 

Крайна  

цена в лв.,  

без ДДС 

1 
„Атомененергоремонт” АД гр. 

Козлодуй 
109 979.82 109 979.82 

 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с 

класирания участник „Атомененергоремонт” АД гр. Козлодуй при условията 

на документацията за участие, офертата му и протокол от проведени  

преговори. 

 

 

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

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

       М. Г.          …….(П)……… 

Членове:  

1. Т. Т.           – …….(П)……… 

2. М. Б.          – …….(П)…….... 

3. М. С.           – …….(П)…….... 

4. Т. Т.           – ……. (П)……… 
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