
ТО/ММ/ЛЯ  Стр. 1  

 

 

П Р О Т О К О Л 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18130 с участника  „Мини Марица – изток“ ЕАД, 

гр. Раднево 

 

Днес, 04.01.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18130 и предмет: „Предоставяне на тежка минна механизация 

за временно и възмездно използване”. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед №2013/26.11.2018 г.  на 

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

Председател:  

   И. Т.  - Зам. Н-к ВС и Пепелоизвоз 

 

Членове: 

1. A. A.  - Инж. механик, ВС и П 

2. Д. Л.         - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.      - Експерт КД, АДФК 

4. П. Т.   - Специалист търговия, ТО 

 

В работата на комисията встъпи резервният член  А. А. на мястото на О. И., който на 

04.01.2019г е в установен годишен отпуск. 

 

От страна на Участника – Не присъства представител на участника. 

 

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

 

№ Наименование на Участника и седалище 

 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. 
„Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. 

Раднево 
8248 03.01.2019 14:36 

  

На 04.01.2019г. в 11:00 ч. комисията отвори представената първоначална оферта на участника  

„Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево.  

 

1. Предложената от участника цена за изпълнение на договор за предоставяне на тежка минна 

механизация за временно и възмездно използване за период от 36 месеца, е както следва: 

 

Участник 

Първоначално 

предложена 

цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв., без 

ДДС 

Крайна 

месечна цена 

лв., без ДДС 

„Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. 

Раднево 
270 000.00 - 7 500.00 

 

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

 

В 11:05 часа комисията приключи работа. 

 

 



ТО/ММ/ЛЯ  Стр. 2  

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:  

  И. Т.    - ……(п)………… 

Членове: 

1.  A. A.       - ……(п)………… 

2. Д. Л.    - ……(п)………… 

3. М. С.    - ……(п)………… 

4. П. Т.    - ……(п)………… 

 

 

          


