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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.№ 18093 с участника   „Металинвест - ремко” 

ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Днес, 25.09.2018г. се отвори първоначална оферта по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18093 и предмет: „Ремонтни дейности по 

съоръжения във ВС и П”, на участника  „Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара Загора 

   

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед №1238/31.07.2018г. на 

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

 

Председател:  

   Й. К.      – Началник цех , „Въглищно стопанство 

             и пепелоизвоз” 

Членове: 

        1. С. М.      – Инженер Механик ГТЛ – I - участък „Въглищно  

              стопанство и пепелоизвоз 

2. П. Х.       Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н.       Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.       Специалист търговия, Търговски отдел 

     

  На 25.09.2018г. с  Заповед №1552/25.09.2018г. инж. Й. К. - Началник „Въглищно стопанство 

и пепелоизвоз” встъпи в работата на комисията, като председател на мястото на инж. И. Т. – 

Зам. Началник  „Въглищно стопанство и пепелоизвоз”, който се намира в законоустановен 

отпуск. 

 

От страна на Участника – На откритите преговори не присъстваше представител на  

„Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара Загора 

 

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 

1. 

 

„Металинвест - ремко” ЕООД, гр. Стара 

Загора 

 

7992 21.09.2018 14:52 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът 

„Металинвест - ремко“ ЕООД, гр. Стара Загора получи пореден № 1. 

На 25.09.2018г. в 13:02 ч. Комисията отвори представената от участникът „Металинвест - 

ремко” ЕООД, гр. Стара Загора първоначална оферта. 

 

 Първоначално предложената от участника цена за изпълнение по поръчката е: 399 869.00 

лв./триста деветдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и девет лева/, без ДДС. 
 

Комисията прие  предложената цена за изпълнение по поръчката: 399 869.00 /триста 

деветдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и девет лева /, без ДДС. 

 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 
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Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя:  

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

     Й. К.       – ..........(П)............ 

 Членове: 

1. С. М.       – ..........(П)............ 

2. П. Х.         – ..........(П)............ 

3. С. Н.       – ..........(П)............ 

4. М. М.      – ..........(П)............ 
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