
ОП 18099    

 

 

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.№ 18099 с участника  „Вишеград 

97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково 

 

Днес, 24.10.2018г. се проведоха преговори по процедура на 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.”. 

 

От страна на Възложителя - 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 

 

От страна на Участника:  НН - 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. „Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, обл. Хасково 8059 24.10.18 9.36 

  

На 24.10.2018г. в 11:00 ч. комисията отвори представената от участника първоначална 

оферта и откри преговорите с представителя на участника. 

 

1. Първоначално предложената и договорена с участника цена след проведените 

преговори за изпълнение на договор за доставка на скребкова верига за котлоагрегати 

тип ПК 38-4 и  Еп 670-140 (П-62) – 4 700 м., са следните: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена 

цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Крайна цена 

за един 

линеен метър 

скребкова 

верига 

„Вишеград – 97“ АД,  с. Хлябово, 

обл. Хасково 
498 200.00 495 850.00 105.50 

 

2.. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за 

участие. 

 

В 11:07  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 



ОП 18099    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

инж. ИС            – ……(п)…….. 

Членове:  

1  инж. ПП  – ……(п)…….. 

2. МП    – ……(п)…….. 

3. СН    – ……(п)…….. 

4. ПТ    – ……(п)…….. 

 

 

От страна на Участника: 

 

НН       – ......(п).......           


