
ТО/Татарова    

 

 

ПРОТОКОЛ 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена  

поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег. № 18124 и предмет 

„Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), изнесен 

въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща конструкция на 

котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)” 
 

с участника   „Металик“ АД гр. Стара Загора 

 

Днес, 15.03.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18124 и предмет „Доставка на резервни части за 

прахоприготвящи системи (ППС), изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри 

(ЕФ) и носеща конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”  

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 2015/26.11.2018г.  на 

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

 

Председател:  

инж. К. К.  - Ръководител звено, КТО 

Членове: 

1. М. П.  - Юрисконсулт, Правен отдел  

2. М. М.  - Специалист търговия, Търговски отдел 

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

4. инж. Т. Т.  - Технолог, Котелен цех 

 

В работата на комисията встъпи резервния член М. М. на мястото на Т. Т., която се 

намира в законоустановен отпуск по болест.  В работата на комисията продължи основния 

член М. П. на мястото на М. П. 

 

От страна на участника – К. Х. – пълномощник 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 

Наименование на 

участника и 

седалище 

Вх. № 

на 

оферта 

Дата на 

получаване  

на оферта 

Час на 

получаване  

на оферта 

Обособени 

позиции 

1. 
„Металик“ АД, 

гр. Стара Загора 
8348 18.02.19г. 11:37 2 

 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. Участникът  

„Металик“ АД, гр. Стара Загора получи пореден №2. 

 

На 15.03.2019г. в 13:07ч. комисията отвори първоначалната оферта и откри преговорите с 

представителя на участника. Комисията провери съответствието на представените 

документи със ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие 

и констатира следното: представени са всички изискуеми документи. 

 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение предмета на  2-ра 

обособена позиция е 696 221.62 лв. (словом: шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста 

двадесет и един лева и шестдесет и две стотинки), без ДДС 

След проведените преговори се постигнаха следните договорености: 

Крайните предложена от участника цена за изпълнение 2-ра обособена позиция е 

648 000.00 лв. (словом: шестстотин четиридесет и осем хиляди лева), без ДДС. 

 



ТО/Татарова    

Комисията определя срок от 3 дни, в който участникът следва да представи коригирани 

стойности на единичните цени. 

 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

  

Протоколът се състави на основание чл.67, ал.2 от ППЗОП и се подписа: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. К. К.  - …………(П)………….. 

 

Членове: 

1. М. П.  - …………(П)…………..  

 

2. М. М.  - …………(П)………….. 

 

3. М. С.  - …………(П)………….. 

 

4. инж. Т. Т.  - …………(П)………….. 

 

 

 

От страна на участника: 

      К. Х.  – ..............(П)..............      


	инж. К. К.  - Ръководител звено, КТО
	инж. К. К.  - …………(П)…………..



