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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура , с рег. № 18129 и предмет „Доставка на два броя филтър 

пусков за парни турбини тип К-210/215/-130” 

 

На 28.11.2018 г. в 11:00 ч. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№1929/14.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 

състав: 

 

Председател:  

 И. С.    – Ръководител, Конструктивно технологичен отдел 

 

Членове: 

1. С. Й.    – Инженер механик, Турбинен цех 

2. М. Б.    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. С. Н.    − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. К. Т.    − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На заседанието на комисията присъстваше Е.Л. – Управител на „Реди“ ЕООД гр. Пловдив. 

 

В обявения срок са постъпили следните оферти: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ  

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1 „Ванца партнерс“ ООД гр. Варна 8100 12.11.2018 11.58 

2 „Реди“ ЕООД гр. Пловдив 8109 13.11.2018 14.38 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска предложена цена. 

 

На 28.11.2018 г. в 11:00 ч. комисията отвори и оповести предлаганите от участниците ценови 

параметри, както следва: 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Ванца партнерс“ ООД гр. Варна 83 800.00 

2 „Реди“ ЕООД гр. Пловдив 172 400.00 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег.№ 18129 и 

предмет „Доставка на два броя филтър пусков за парни турбини тип К-210/215/-130”, 

както следва:   

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Ванца партнерс“ ООД гр. Варна 83 800.00 I място 

2 „Реди“ ЕООД гр. Пловдив 172 400.00 II място 
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Комисията по време на заседанието разгледа документите в плика с Предлагани ценови 

параметри на участниците. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

28.11.2018 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

 И. С.    – ……….(п)………. 

 

Членове: 

1. С. Й.    – ……….(п)………. 

2. М. Б.    – ……….(п)………. 

3. С. Н.    − ……….(п)………. 

4. К. Т.    − ……….(п)………. 

 


