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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.№ 18097 с участника  Айтс ООД, 

гр. София 

 

Днес, 09.10.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18097 и предмет: „ Доставка на резервни 

части за арматура производство на CCI Valve Tehnology”, с участника  Айтс ООД, гр. 

София. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 1321 / 14.08.2018 г. на 

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

Председател:  

К. К.  - Ръководител звено КТО 

 

Членове: 

1. П. П.   - Технолог, КЦ 

2. М. П.  - Юрисконсулт, ПО  

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

4. Н. Д.   - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 

 

В работата на комисията встъпи резервният член С. Н. на мястото на М. С., която се 

намира в законоустановен отпуск. 

 

От страна на Участника –  И. Ц. - 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 

1. Айтс ООД, гр. София 8006 04.10.18 14.43 

  

 

На 09.10.2018г. в 10:11 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 

е: 145 503.00 лв /сто четиридесет и пет хиляди петстотин и три лева/, без ДДС. 

 

След проведените преговори страните се договориха за следното: 

 

Приема се: 

Крайна цена за изпълнение на поръчката „ Доставка на резервни части за арматура 

производство на CCI Valve Tehnology”: 140 000.00 лв. /сто и четиридесет хиляди 

лева/, без ДДС. 

 

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

коригирани стойности на  единичните цени. 
 



ТО/НД    

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:  

  

К. К.  -   (П) 

 

Членове: 

1. П. П.   -   (П) 

2. М. П. -   (П) 

3. С.Н.  -   (П) 

4. Н. Д.  -   (П)  

 

От страна на  Участника: 

.............................И.Ц.........................................  - ...............п..................... 

          


