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П Р О Т О К О Л 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

пряко договаряне с рег.№ 18086 с участника  „Атомененергоремонт” АД гр. 

Козлодуй 

 

Днес, 22.06.2018г. се проведоха преговори по процедура на пряко 

договаряне с рег. № 18086 и предмет: „ Ремонт на ротора на Генератор 6”. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 

990/22.06.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в 

следния състав:  

Председател:  

 инж. М. Г.            – Началник цех  „Електроцех“ 

Членове: 

1. М. Б.          – Юрисконсулт, Правен отдел 

2. Т. Т.           Специалист търговия, Търговски отдел 

3. Т. Т.          – Механик Ремонти „Електроцех“ 

4. М. С.           Експерт контрол на документи, ДАДФК 

 

От страна на Участника – С. Н. – Упълномощен представител на 

„Атомененергоремонт” АД гр. Козлодуй. 

 

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

оферта: 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на 

офертата 

Час на получаване 

на офертата 

1. 
„Атомененергоремонт” АД 

гр. Козлодуй 
7841 21.06.2018 13.35 

  

Комисията извърши проверка и констатира, че офертата е предоставена в 

запечатана непрозрачна опаковка, обозначена по съответния ред, съгласно 

изискванията на документацията за участие и чл. 47, ал.2 от ППЗОП.  

На 22.06.2018г. в 11.00 ч. Комисията отвори представената от участника 

оферта и откри преговори с участника. 

Предложената от участника цена за изпълнение на е 109 979.82 лв. /сто и девет 

хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/, без 

ДДС. 

 

1. Приема се: 

1.1. Цена за изпълнение на пoръчката е  -  109 979.82 лв. /сто и девет 

хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/, без 

ДДС. 
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Протоколът се състави на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП и се подписа от: 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

 М. Г.                  ………(п)……… 

Членове:  

1. М.Б.            – ………(п)……… 

2. Т. Т.           – ………(п)……… 

3. Т. Т.           – ………(п)……… 

4. М.С.           – ………(п)……… 

 

 

От страна на участника: 

 
С. Н.   -  ................(П)................ 
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