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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.№ 19008 с участника  

Металинвест - Ремко ЕООД, гр.Стара Загора 

 

Днес, 12.02.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 19008 и предмет „Среден ремонт на 

КА-3 и КА-4”, с участника  Металинвест - Ремко ЕООД, гр.Стара Загора 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 223 /12.02.2019 

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

Председател:  

Д. Р.          - Н-к Котелен цех 
 

Членове: 

1. И. К.           - Зам. Н-к Котелен цех 

2. М. П.      - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.    - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я.    - Специалист търговия, ТО 

 

От страна на Участника – С. Р. – упълномощен представител на Металинвест - 

Ремко ЕООД, гр.Стара Загора. 
 

 

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 

Обособена 

позиция 

1. 
Металинвест - Ремко 

ЕООД, гр.Стара Загора 
8318 11.02.2019г. 13.06   

      

1,2,3,8,9,10, 

15 

 

Поредността за провеждане на преговорите се определи чрез жребий. 

Участникът Металинвест - Ремко ЕООД, гр.Стара Загора получи пореден № 6. 

На 12.02.2019г. в 11.38 ч. комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника  

Металинвест - Ремко ЕООД, гр.Стара Загора. 
 

Първоначално предложените от участника цени за изпълнение на поръчката са 

както следва: 
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1. По първа обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. По втора обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

3. По трета обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По осма обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

5. По девета обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

6. По десета обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По петнадесета обособена позиция: 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди лв., 

0 ст./, без ДДС. 

 

След проведените преговори крайните предложени цени за изпълнение на 

поръчката остават същите, както следва:   

  

1. По първа обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

2. По втора обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

3. По трета обособена позиция: 44 500.00 лв. /четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

4. По осма обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

5. По девета обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

6. По десета обособена позиция: 46 600.00 лв. /четиридесет и шест хиляди и 

шестстотин лв., 0 ст./, без ДДС. 

7. По петнадесета обособена позиция: 25 000.00 лв. /двадесет и пет хиляди лв., 

0 ст./, без ДДС. 
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Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията 

за участие. 

 

На 12.02.2019г. в 11.41 ч. Комисията приключи преговорите с  представителя на 

участникa Металинвест - Ремко ЕООД, гр.Стара Загора. 

  

 

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

Д. Р.                - ……(п)………… 

Членове: 

1. И. К.                - ……(п)………… 

2. М. П.           - ……(п)…………  

3. М. С.           - ……(п)………… 

4. Л. Я.           - ……(п)………… 

 

От страна на  Участника: 

......................................С. Р..................................  - ……(п)………… 

          


