
  

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

за разглеждане ценовите предложения и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18105 и предмет: „Доставка на хидромотор за задвижване на 

роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw ” 

 

На 15.11.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 1664/10.10.2018 г. на 

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

 

Председател:  

И. Т.                - Зам. Началник цех ВС и пепелоизвоз 

 

Членове: 

1. А. А.                          - инж. механик, ВСиП 

2. М. П.                - Юрисконсулт, ПО  

3. С. Н.               - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Г. Г.                          - Търговски агент, Търговски отдел 

 

На заседанието на комисията не присъства представители. 

 

 

В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1 „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна 8012 09.10.2018 13.02 

2 „БГ Телеком“ ЕООД, гр. Варна 8016 09.10.2018 14.49 

3 „Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора 8017 09.10.2018 15.28 

  

 

Отстранени участници: „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна и „БГ Телеком“ ЕООД, гр. Варна. 

На основание чл. 57 от ППЗОП комисията, отвори пликовете с Предлагани ценови параметри 

на участника, чийто оферта отговаря на изискванията на възложителя. 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически най-изгодната 

оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

 

 

На 15.11.2018 г. в 10:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участниците ценови 

параметри: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 

 

1 
„Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора 578 973.00 

  

 



  

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег. № 18105 и предмет: 

„Доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно 

съоръжение (КРС) “Strahan & Hensaw ”, както следва: 

 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

 

1 
„Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора 578 973.00 I място 

 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

23.11.2018 г. 

 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

И. Т.     – ......................../п/.................... 

 

Членове: 

1. А. А.    – ..................../п/........................ 

2. М. П.    – ...................../п/....................... 

3. С. Н.    – .................../п/......................... 

4. Г. Г.    – ..................../п/........................ 


