
ТО/ММ/КТ   Стр. 1 

„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 

 

Утвърждавам!               ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД 

Дата: 10.12.2018г.               с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

Изп. директор:…….(п)………          вх.№ 42931 / 10.12.2018г. 

     инж. Ж. Динчев 

 

 

 

ДОКЛАД 

от комисия, назначена със заповед № 1362/ 22.08.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП 

 

Относно: Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с рег. № 18101 и предмет „Огъване на  колена (гладко огънати) с 

размери от Ф32 ÷ Ф465”, с назначена комисия: 

 

Председател:  

К.К.    – Ръководител звено КТО, Конструктивно технологичен отдел 

 

Членове: 

1. Е.С.   – Технолог, Конструктивно технологичен отдел 

2. П.Х.   – Юрисконсулт, Правен отдел 

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

4. К.Т.   − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в работата на комисията: На 11.09.2018г. в работата на комисията встъпи  Е.С. – 

Технолог, Конструктивно технологичен отдел, на мястото на Г.В. – Технолог, 

Конструктивно технологичен отдел, който се намира в законоустановен отпуск. 

 

Заповед за назначаване на комисия: №1362/22.08.2018г. за отваряне, разглеждане, проверка 

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

процедурата, класиране на участниците и предложение за сключване на договор. 

 

Комисията проведе публично заседание, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП.  

 

В обявения срок е постъпила следната оферта: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1 „Енергоремонт – Гълъбово“ АД гр. Гълъбово 7946 16.08.2018 11.06 

 

Комисията изготви протоколи от заседанията си: 

1. Протокол 1/05.09.2018г 

- на открито заседание на 22.08.2018 г. в 13:00 часа, комисията отвори офертата на участника 

и оповести документите, които тя съдържа; 

- на закрито заседание комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 

39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и констатира, че подадената оферта за участие в 

обществената поръчка от участника „Енергоремонт – Гълъбово“ АД гр. Гълъбово отговоря 

на критериите за лично състояние и подбор.  

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение на 

участника, в тази връзка констатира, че техническото предложение съответства на 
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предварително обявените условия на обществената поръчка, приложени са всички изискуеми 

документи. 

След разглеждане на техническото предложение, участника беше поканен на 11.09.2018 г. в 

13:00 с писмо изх. №31638/05.09.2018г. да присъства на отварянето на плика с предлаганите 

ценови параметри. 

 

2. Протокол 2/11.09.2018г 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника. 

 

На открито заседание комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови 

параметри на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Критерий за оценка на офертата в процедурата е „Оптимално съотношение 

отдалеченост/цена” 

 

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.№ 18101 и 

предмет „Огъване на  колена (гладко огънати) с размери от Ф32 ÷ Ф465”, както следва:  

 

 № 
Наименование и седалище на 

участника 

Комплексна 

оценка /точки/ 

Предлагана цена 

в лева без ДДС 
Класиране 

1 
„Енергоремонт – Гълъбово“ АД 

гр. Гълъбово 
100 т. 451 964.00 I място 

 

Предложената цена служи само за целите на класирането. Договора се сключва на стойност 

400 000.00 лв. без ДДС и на база единични цени. 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник. 

 

Приложение: Протоколи на комисията – 1 и 2. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

К.К.      –………(п)……… 

Членове: 

1. Е.С.       –………(п)……… 

2. П.Х.     –………(п)……… 

3. С.Н.     –………(п)……… 

4. К.Т.     –………(п)……… 

 


