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До Изпълнителния директор            Изх. номер 42093/04.12.2018г. 

на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

Утвърждавам на 04.12.2018г.  (п)        

Изпълнителния директор – инж. Ж. Динчев  

 
 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег. № 18099 и предмет: „Доставка на скребкова верига 

за котлоагрегати тип ПК 38-4 и  Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м” 

 

На 21.08.2018г. в 11:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 1356/ 

21.08.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

инж. ИС               - Ръководител КТО 

Членове:  

1  инж. ПП   – Технолог, Котелен цех 

2. МП    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН    – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. ПТ     – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в състава на комисията – Липсват промени в състава на комисията 

 

Кратко описание на работата на комисията - отваряне, разглеждане, проверка на 

представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по процедурата, 

извършване на подбор на кандидатите, класиране на участниците и предложение за сключване 

на договор с класирания на първо място участник и/или прекратяване на поръчката. 

 

В обявения срок е постъпило 1 (едно) заявление: 

  № 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване на 

заявлението 

1 „Вишеград 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково 7948 17.08.18 8.53 

 

На публичното заседание на комисията на 21.08.2018 г. не присъства представител на 

кандидата. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на заявлението: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представеното 

заявление, като състави протокол от заседанията си, както следва: 

Протокол №1 от 26.09.2018 г., в който е отразено съответствие на подаденото заявление от 

кандидата с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

Комисията предложи на възложителя предварителен подбор на заявлението за участие, като 

възложителят обяви с решение кандидатът „Вишеград 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково да се 

покани за представяне на първоначална оферта. 

 



ОП 18099    

В обявения срок е постъпила 1 (една) първоначални оферта след изпратена покана до 

участника - изх. № 35978/12.10.2018г. , както следва: 

 

№ Наименование на Участника и седалище 
Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1. „Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково 8059 24.10.18 9.36 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на първоначалната оферта: 

На публичното заседание на комисията за провеждане на преговори на 24.10.2018 г. присъства 

НН – управител на „Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково. 

 

Комисията отвори представената от участника първоначална оферта и откри преговори с 

представителя на участника, както следва: 

 

№ Наименование на Участника 
Начален час на 

преговорите 

Час на 

приключване на 

преговорите 

1 „Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково 11:00 11:07 

 

Беше съставен Протокол от проведени преговори от 24.10.2018 г. – 1 брой. 

 

След разглеждане на документите от първоначалната оферта, комисията констатира, че 

техническото и ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя. 

Представени са всички изискуеми документи. 

Липсва отстранен участник.  

 

Постигнатите договорености по изпълнението на поръчката са отразени в протокол от 

заседание на комисията, представляващ неразделна част от настоящия доклад, видно от който 

първоначално предложената и договорена с участника цена, е както следва: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна договорена 

цена в лв., без ДДС 

„Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. 

Хасково 
498 200.00 495 850.00 

 

Запазва се проектът на договор, предложен от Възложителя. 

 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за 

участие с рег.№ 18099 и предмет „Доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и  

Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Първоначално 

предложена цена в 

лв.,без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Класиране 

1 
„Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. 

Хасково 
498 200.00 495 850.00 I място 

 

Комисията предлага на Възложителя да се сключи договор с класирания на първо място 

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

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. ИС            – ……(п)…….. 

Членове:  

1  инж. ПП  – ……(п)…….. 

2. МП    – ……(п)…….. 

3. СН    – ……(п)…….. 

4. ПТ    – ……(п)…….. 

 


