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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за разглеждане оценка и класиране на офертата 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” 

 

На 11.09.2018 г. в 13:00 ч. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№1362/22.08.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 

състав: 

 

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 

 

В работата на комисията встъпи резервният член Е.С. – Технолог, Конструктивно 

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

който се намира в законоустановен отпуск. 

 

На заседанието на комисията не присъстваше представител на участника. 

 

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 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Критерий за оценка на офертата –„ Оптимално съотношение отдалеченост/цена”, което се 

оценява въз основа на следните показатели: 

– Предложена цена /Пц/ - с коефициент на тежест – 60 %; 

– Отдалеченост на базата на изпълнителя /ОБ/ – 40 %; 

 

На 11.09.2018 г. в 13:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участника ценови 

параметри, както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Енергоремонт – Гълъбово“ АД гр. Гълъбово 451 964.00 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Оценката по показателя „Отдалеченост на базата на изпълнителя“ /ОБ/ на участника 

„Енергоремонт – Гълъбово“ АД гр. Гълъбово е 40 точки. 
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Формирането на оценката по показател „Предложена цена /Пц/” е както следва: 

 

Пц = (Пц min / Пц i)x60      

 

Където: 

Пц i – ценово предложение на i -тия участник; 

Пц min - най-ниска предложена цена от участник. 

 

Оценката по показателя „Предложена цена /Пц/” на участника „Енергоремонт – 

Гълъбово“ АД гр. Гълъбово е 60 точки. 

 

Крайната оценка (Коценка) на участника по двата показателя се изчислява по следната 

формула: 

 

Коценка = Пц + ОБ 

 

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. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в плика с Предлагани ценови 

параметри на участника. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

11.09.2018 г. 

 

 

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)……… 

 


