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„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора 

 

 

 

Утвърждавам на 08.01.2019: (п)           Изх. номер: 736/08.01.2019 

Изпълнителен директор: Ж. Динчев 

 

 

ДОКЛАД 

от комисия, назначена със заповед № 2221/ 13.12.2018 г. на основание чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП 

 

Относно: Резултати от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

открита процедура, с рег. № 18144 и предмет: „Софтуерно обслужване на 

Информационна управляваща микропроцесорна система (ИУМС)”, с назначена 

комисия: 
Председател:   

инж. МГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ДС  – Инженер енергетик, ЕЦ 

2. МП   – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН   – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Промени в състава на комисията: В работата на комисията встъпи резервният член М. 

П на мястото на П. Х, който на 28.12.2018 г. беше в годишен отпуск. 

 

Кратко описание на работния процес: отваряне, разглеждане, проверка на 

представените документи с изискванията на ЗОП и документацията за участие по 

процедурата, класиране на участниците и предложение за сключване на договор с 

класирания на първо място участник и/или прекратяване на процедурата. 

 

Комисията проведе публично заседание, на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП.  

 

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта.  

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на 

офертата 

Час на 

получаване 

на 

офертата 

Обособ. 

позиция 

1 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 8194 11.12.18 13.39 1,2,3 

 

На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника. 

 

Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертите: 

На закрито заседание комисията продължи работата си по разглеждане на представените 

оферти, като състави Протокол №1 от 20.12.2018г. г., от заседанията си, в който е 

отразено, че подадената от участника оферта отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Техническите 

предложения на участника по обособените позиции също отговарят на изискванията на 

възложителя. 
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След разглеждане на техническото предложение, участникът беше поканен на 28.12.2018 

г. в 09:20 с писмо изх. №44781/20.12.2018г. да присъства на отварянето на плика с 

предлаганите ценови параметри.  

 

Липсва предложен за отстраняване участник.  

 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

На открито заседание комисията пристъпи към отваряне на плика с Предлагани ценови 

параметри на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. 

 

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

 

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира участника, подал оферта за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с рег.№ 18144 и 

предмет „Софтуерно обслужване на Информационна управляваща микропроцесорна 

система (ИУМС)“ по обособени позиции, както следва: 

 

Първа обособена позиция: „Софтуерно обслужване на ИУМС на групово управление на 

възбуждането (ГУВ) на бл. от № 1 до № 8 вкл.” 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 70 800.00 I място 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по първа обособена позиция 

„Амеес“ ООД, гр. Раднево. 

 

Втора обособена позиция: „Софтуерно обслужване на ИУМС на електрофилтри - котел 

от № 9 до № 12 вкл.” 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 72 000.00 I място 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по втора обособена позиция 

„Амеес“ ООД, гр. Раднево. 

 

Трета обособена позиция: „Софтуерно сервизно обслужване на ИУМС "Въглищно 

стопанство" и ИУМС "Димен вентилатор на котел № 12” 

 

№ Наименование и седалище на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 216 000.00 I място 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т.9 от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по трета обособена позиция 

„Амеес“ ООД, гр. Раднево. 
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Приложение: Протоколи от работата на комисията. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:   

инж. МГ   – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ДС  – ……(п)…… 

2. МП   – ……(п)…… 

3. СН   – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 


