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Утвърдил: .......(п)....... 

   инж. Ж. Динчев              Вх. номер 37996/30.10.2018г. 

 
Дата: 30.10.2018г. 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.60 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег. № 18112 и предмет: „Абонаментно поддържане на 

Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) и Автоматичните 

пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и Централизираната 

система за мониторинг за тях“ 

 

За разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществена поръчка с рег. № 18112 и 

предмет: „Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации (АПГИ) 

и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н и 

Централизираната система за мониторинг за тях“ със заповед №1719/17.10.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, бе назначена комисия в следния 

състав:  

 

Председател:  

инж. М. Г.    Началник  „Електроцех“ 

 

Членове: 

1. инж. П. Р.    – Инженер - Енергетик – „Електроцех” 

2. М. П.             Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.     Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 8038 16.10.18г 11:09 

2 „БММ“ АД, гр. София 8040 16.10.18г. 14:44 

 

Назначената комисия започна своята работа 17.10.2018г. в 11:00 ч. с открито заседание, на 

което присъства М. Л. М. – Управител „БММ“ АД, гр. София. 

 

1. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 

Комисията извърши проверка дали участниците са участвали в пазарна консултация за 

определяне прогнозната стойност на поръчката. 

След това, комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

Горните действия от работата на комисията бяха отразени в Протокол № 1 от 24.10.2018г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  
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След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на 

участниците и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя, заложени в 

документацията за участие, както и на ЗОП.  

 

2. Действия, свързани с оценка и класиране на офертите: 

На 29.10.2018г. от 13:00 часа комисията отвори и оповести предлаганите от участниците 

ценови параметри.  

При отваряне на ценовите предложения не присъстваха представители на участниците. 

 

№ Наименование и седалище  на участника 
Предлагана цена, 

лева, без ДДС 

1 „Аквариел“ ЕООД,  гр. София 89 280.00 

2 „БММ“ АД, гр. София 90 000.00 

 

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. № 18112 и 

предмет: „Абонаментно поддържане на Автоматичните пожарогасителни инсталации 

(АПГИ) и Автоматичните пожароизвестителни инсталации (АПИИ) в ЦДП-С и ЦДП-Н 

и Централизираната система за мониторинг за тях“ както следва: 

 

№ 
Наименование и 

седалище на участника 

Предлагана цена,  

лева, без ДДС 
Класиране 

1 „Аквариел“ ЕООД,  гр. София 89 280.00 1 място 

2 „БММ“ АД, гр. София 90 000.00 2 място 

 

За горните действия от работата на комисията бе съставен Протокол № 2 от 30.10.2018г. 

 

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо място 

участник „Аквариел“ ЕООД,  гр. София при условията на офертата му и документацията за 

участие. 

 

Приложение: протоколи от работата на комисията – 2 бр. 

 

 

 

Председател:  

инж. М. Г.     ….…(П)…… 

Членове: 

1. инж. П. Р.    …….(П)…… 

2. М. П.             …….(П)……. 

3. М. С.      …….(П)…… 

4. М. М.         …….(П)…… 

 




