
ПРОТОКОЛ № 1 

на основание чл.82, ал.4 от ЗОП за разглеждане и класиране на офертите във вътрешен 

конкурентен избор с рег. № 18135-1 и предмет „Абонаментно сервизно поддържане на 

Автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни 

инсталации (АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ) в 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” 

 

 

На основание, чл.82, ал.4 от ЗОП, комисия, назначена с заповед № 666 / 10.05.2019 г. на 

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

Председател: инж. Милен Генов  – Н-к „ЕЦ” 

Членове: инж. Димитър Димитров  - Инж.-енергетик, цех „ЕЦ” 

Полина Попова - Антонова   - Главен юрисконсулт, „Правен отдел“ 

Симеонка Николова    - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Георги Дамянов   - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

отвори, разгледа и класира офертите на участниците във вътрешен конкурентен избор за 

определяне на изпълнител на конкретен договор по сключено рамково споразумение № 16317 

от 29.03.2019 година. 

 

Участници, поканени и подали оферта са: 

№ Наименование на участника и седалище 
Вх. № на 

оферта 

Дата на 

получаване  

Час на 

получаване  

1. „Аквариел“ ЕООД, гр. София 8518 07.05.2019 12:41 

2. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. 

София 
8519 07.05.2019 12:42 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

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

оферта определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

Комисията отвори пликовете, по реда на тяхното постъпване и оповести предложените 

цени: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 1 294 200,00 

2 „Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София 1 303 200,00 

 

Комисията разгледа офертите и установи, че предложенията на участниците са изготвени 

съгласно поканата за участие. Приложени са всички изискуеми документи. Няма цени 

надвишаващи предложените от участниците по рамковото споразумение. 

 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Комисията класира участниците, подали оферти за участие във вътрешен конкурентен 

избор с № 18135-1 и предмет „Абонаментно сервизно поддържане на Автоматични 

пожароизвестителни инсталации (АПИИ), Автоматични пожарогасителни инсталации 

(АПГИ) и връзката им с Централизираната система за мониторинг (ЦСМ) в „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 1 294 200,00 I място 

2 „Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София 1 303 200,00 II място 

 



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

10.05.2019 г. 

 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. Милен Генов    – ...............(п)............... 

 

Членове: 

инж. Димитър Димитров   – ...............(п)............... 

 

 

Полина Попова - Антонова   – ...............(п)............... 

 

 

Симеонка Николова    – ...............(п)............... 

 

 

инж. Георги Дамянов   – ...............(п)............... 

 


