
 
 

 

 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

ДОКЛАД 

на основание чл.82, ал.4 и във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП за резултатите от работата на 

комисията във вътрешен конкурентен избор с рег. № 18135-2 и предмет „Абонаментно 

сервизно поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с 

Централизираната система за мониторинг (ЦСМ) изградени в кабелните полуетажи под 

блочни секции 6 [kV] - 5РА и 5РБ, 6РА и 6РБ, 7РА и 7РБ, 8РА и 8РБ и отсеци I - 5, II - 8, III - 

5 и IV - 9” 

 

На основание, чл.82, ал.4 от ЗОП, комисия, назначена с заповед № 1187 / 25.07.2019 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” 

Диляна Лейчева   - 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 8664 16.07.2019 13:08 

2. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. 

София 
8674 17.07.2019 08:83 

 

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

1. Разглеждане на документите от офертите: 



На 25.07.2019 г. в 10:30 ч. бяха отворени офертите, подадени от участниците. Съгласно 

чл.54, ал. 3 от ППЗОП отварянето се извърши по реда на постъпването на офертите. 

Кратко описание на предложенията на участниците: 

Участниците са декларирали, че ще изпълнят поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя заложени в поканата на поръчката, а именно: 

- Срок за изпълнение: 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на договора. 

- Изисквания за качество на конкретния договор, който се възлага по рамковото 

споразумение: изпълнението ще е съобразно техническите изисквания на Възложителя и 

участниците поемат изцяло отговорността за изпълнението им. 

- Условия на плащане: до 60 (шестдесет) дни ежемесечно на равни вноски след представяне 

на приемо-предавателен протокол и оригинална фактура. 

Предложените от участниците цени са: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Предлагана цена 

лева без ДДС 

1 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 259 200,00 

2 „Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София 254 880,00 

 

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. 

 

2. Класиране на участниците: 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участниците, подали оферти за 

участие във вътрешен конкурентен избор с рег. №18135-2 и предмет „Абонаментно сервизно 

поддържане на Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с 

Централизираната система за мониторинг (ЦСМ) изградени в кабелните полуетажи под 

блочни секции 6 [kV] - 5РА и 5РБ, 6РА и 6РБ, 7РА и 7РБ, 8РА и 8РБ и отсеци I - 5, II - 8, III - 

5 и IV - 9”, както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1. 
„Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. 

София 
254 880,00 I място 

2 „Аквариел“ ЕООД, гр. София 259 200,00 II място 

Мотиви за допускане на участниците: Предложенията на участниците отговарят на 

предварително обявените от Възложителя условия и предложените цени за изпълнение на 

поръчката запазват в максимална степен интересите на дружеството. 

Комисията предлага на Възложителя да бъде сключен договор с класирания на първо 

място участник „Екинокс глобал сълюшънс“ ЕООД, гр. София.   



 

Приложение: протокол от работата на комисията – 1 бр. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

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

 

Членове: 

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

 

 

Диляна Лейчева    – .............(п)................. 

 

 

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

 

 

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

 


