
 
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ 

инж.Ж.Динчев 

.........../п/.............. 

12.09.2018 г. 

 

“ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 

        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

 Вх.№ 32173 

                         Получено на 11.09.2018 г. 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед № 1357/21.08.2018 г. 

Относно: Резултати от работата на комисията в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18096 и предмет: „Нанасяне на абразивно-устойчиво, 

пожароустойчиво и удароустойчиво каучуково защитно покритие на 

пепелосмивни апарати Ду700  и Ду500 ” 

Председател:  

А. М.     - Зам р-л, КТО 

 

Членове: 

1. З. Б.     - Технолог, КТО 

2.Д. Л.     - Юрисконсулт, ПО  

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

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

Заповед за назначаване на комисия: № 1357/21.08.2018 г.  

Подадени е  1 /една/ оферта, както следва: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „ЗКИ-Волта“ ООД, гр. Димитровград 7948 20.08.2018 15:39 
 

На първото публично заседание на комисията не присъства представител на 

участника. С отваряне на офертата на участника и оповестяване на документите, 

която тя съдържа приключи публичната част от работата на комисията. 

         В закрито заседание комисията разгледа документите по реда на чл.39, ал.2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и констатира, че офертата на участника „ЗКИ-

Волта“ ООД, гр. Димитровград  е представена във вид и комплектована в 



съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя 

условия в обявлението и документацията за участие в процедурата, приложени са 

всички изискуеми документи.  

След това комисията продължи работата си, разглеждайки документите от 

техническото предложение на участника и констатира, че същият отговаря на 

изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи.  

Предвид горното, на 03.09.2018г. от 10:15, комисията покани участника да 

присъства при отваряне на плика с «Предлагани ценови параметри», видно от 

Протокол №1 от 27.08.2017г. 

На 03.09.2018 г. от 10:15 часа комисията отвори и оповести предлаганите от 

участника ценови параметри. При отваряне на ценовото предложение не 

присъства представител на участника. 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „ЗКИ-Волта“ ООД, гр. Димитровград 3 790.00 

   

   

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

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с 

рег. № 18096 и предмет: „Нанасяне на абразивно-устойчиво, пожароустойчиво 

и удароустойчиво каучуково защитно покритие на пепелосмивни апарати 

Ду700  и Ду500 ”, както следва: 

 

№ 
Наименование и 

седалище на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „ЗКИ-Волта“ ООД, гр. Димитровград 3 790.00 Първо място 

 

          

 В резултат от работата си комисията изготви Протокол №2 от  11.09.2017г. 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник „ЗКИ-Волта“ ООД, гр. Димитровград при условията на 

офертата му и документацията за участие на стойност до 250 000.00 лв., без ДДС. 



Приложение: протоколи от работата на комисията – 2 бр. 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  

А. М.      - ............./п/......................  

Членове: 

1. З. Б.               - ................../п/................. 

 

2. Д. Л.     - ................../п/................. 

 

3. С. Н.     - ................../п/................. 

 

4. Г. Г.     - .............../п/.................... 

 


