
ТО/Л.Янкова 18103_doklad.doc стр. 1 от 3 

 
 

Утвърждавам:       Вх.№ 40099 / 16.11.2018 г. 

Изп. директор: ……(п)……. 

  инж. Ж. Динчев 

 

 

ДОКЛАД 

от комисия назначена със заповед №1469 / 11.09.2018г. 

 

Относно: Резултати от проведени преговори и определяне на условията на 

договора по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18103 и предмет: „Извършване на 

бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” 

ЕАД”. 

Със Заповед за назначаване на комисията № 1469 / 11.09.2018 г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД са назначени както 

следва :  
 

Председател:  

 К. К.    - Р-л звено, КТО 
 

Членове: 

1. Н. Ж.   - Технолог СЧ, КТО 

2. М. П.     - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. С. Н.   - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я.   - Специалист търговия, ТО 

 

    Комисията изготви протоколи от заседанията си както следва: 

1. Протокол №1 от 14.09.2018г. 

2. Протокол №2 от 26.09.2018г. 

Кандидатите, подали заявления, по реда на тяхното постъпване са както 

следва: 

 

На 11.09.2018г. в 11:00ч. комисията отвори заявленията на кандидатите и 

оповести документите, които те съдържат. 
 

    Комисията констатира следното:  

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

1. „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора 

2. ЕТ  „Васил Иванов Костов“, гр. София 
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Заявлението за участие на кандидата  ЕТ  „Васил Иванов Костов“, гр. 

София не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като не е изпълнил 

условията, посочени в обявлението и документацията за участие за конкретния 

вид процедура. Комисията предложи кандидатът да бъде отстранен от 

процедурата на основание чл. 107, т. 1 ЗОП, във връзка с чл. 34 ППЗОП. 
 

Заявлението за участие на кандидата „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. 

Стара Загора  отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор.  

Комисията предложи да се изпрати покана за представяне на 

първоначална оферта до кандидата „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара 

Загора, като обективира гореспоменатите действия в Протокол №2. 

     Участник, подал оферта по процедурата: 

№ Наименование и седалище   на Участника 

1 „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора   

 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП и съгласно горепосочената заповед, на 

29.10.2018 г. комисията се събра със задача да отвори и разгледа подадената от 

участника първоначална оферта, както и да проведе преговори с него за 

определяне клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка, чрез 

договаряне с предварителна покана за участие с рег. № 18103 и предмет: 

„Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД” в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки 

и условията от документацията за участие в процедурата. 

В работата на комисията встъпи инж. Мария Желязкова - Технолог СЧ, 

КТО на мястото на Николай Желязков, който отсъства поради заболяване. 

Комисията отвори първоначалната оферта като извърши следното: 

1. Разглеждане на документите от техническото предложение на 

участника. 

2. Разглеждане на ценовото предложение и договаряне. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участниците по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и констатира, че то отговаря на 

ЗОП и ППЗОП и на изискванията на Възложителя. 

Постигнатите договорености са отразени в протокол от заседанието на 

комисията, видно от който първоначално предложените и договорените с 

участника цени са както следва: 

 

 

№ 
Участник 

Предложена 

цена 

Договорена 

цена 

1 
„Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара 

Загора   
298 961.40 298 461.40 

  

 На основание гореизложеното и на отразените договорености по 

изпълнението на задачата в протоколите, класирането е както следва: 
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№ Участник 
Предложена 

цена 

Договорена 

цена 

Класиране 

1 
„Тих труд - Стара Загора“ 

ЕООД, гр. Стара Загора   
298 961.40 298 461.40 I място 

 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да 

бъде сключен договор с класирания на първо място участник  - „Тих труд - 

Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора  стойност до 300 000.00 лв. без ДДС. 

 

 

Приложение: 

Протокол от преговорите с участника – 1 бр. 

Протокол от работата на комисията – 2 бр. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

К. К    - ……(п)….… 

Членове: 

1. М. Ж.                 - ……(п)….… 

2. М. П.            - ……(п)….… 

3. С. Н.            - ……(п)….… 

4. Л. Я.   - ……(п)….… 

 


