„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Утвърждавам
Ж. Динчев: (П)

вх. № 18555/23.05.2019г

До
Изпълнителния директор
на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД
ДОКЛАД
от
комисия назначена със заповед № 450 / 26.03.2019г.
Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с
рег.№ 19014 и предмет „Доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за
работни колела на мелещи вентилатори”.
Председател:
инж. Иван Събев

- Ръководител КТО

Членове:
1. инж. Иван Ангелов

- Технолог, КЦ

2. Маргарита Пенчева - Юрисконсулт, ПО
3. Мариана Сталева

- Експерт контрол на документи, АДФК

4. инж. Нено Димов

- Специалист търговия - старши, „Търговски отдел”

Заповед за назначаване на комисия: № 450 / 26.03.2019г.
Промени в състава на комисията: няма.
На 26.03.2019г. в 10:30ч. започна своята работа горепосочената комисия, като
разгледа подадените от кандидатите заявления, а именно:
№

Наименование и седалище
на кандидата

Сезар трейд ЕООД, гр. Стара
Загора
2. Елка ЕООД, гр. Стара Загора
1.

ТО/ММ/НД

Входящ
номер на
заявление

Дата на
подаване
заявление

Час на
подаване
заявление

8454

21.03.19

14.55

8462

25.03.19

10.36

3. Металик АД, гр. Стара Загора

8463

25.03.19

11.29

При разглеждане на представените заявления за участие в процедурата
комисията изготви Протокол № 1 от 08.04.2019 г. за съответствие с
изискванията към личното състояние, критериите за подбор на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и предварителен подбор на кандидатите.
След извършен подбор, участниците Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора, Елка
ЕООД, гр. Стара Загора и Металик АД, гр. Стара Загора бяха поканени да
подадат първоначални оферти и да проведат преговори на 13.05.2019г. от 10:00
часа.
В срока за подаване на оферти участникът Елка ЕООД, гр. Стара Загора не
представи първоначална оферта.
Участници, подали първоначални оферти по процедурата са:
Входящ
Дата на
Час на
Наименование и седалище
№
номер на подаване подаване
на кандидата
оферта
оферта
оферта
1. Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора

8539

10.05.19

13.21

2. Металик АД, гр. Стара Загора

8543

13.05.19

08.37

След обявяване на постъпилите първоначални оферти на публичното
заседание, председателя на комисията изтегли жребий за определяне на
последователността на участниците за провеждане на преговори по клаузите
на договора и предложените цени за изпълнение на обществена поръчка с
рег.№ 19014.
Ред на провеждане на преговорите, съгласно проведения жребий:

1.

Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора

2.

Металик АД, гр. Стара Загора

ТО/ММ/НД

Провеждане на преговори:
Постигнатите договорености по изпълнението на поставената задача са
отразени в протоколи от заседание на комисията, представляващи неразделна
част от настоящия доклад, видно от които първоначално предложените и
договорените с участниците цени са както следва:

№
1.

Участник
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара
Загора

2. Металик АД, гр. Стара Загора
Разглеждане

на

документите

от

Предложена
цена,
лв. без ДДС

Договорена цена,
лв. без ДДС

901 250.00

883 225.00

1 087 861.50

1 087 861.50

техническите

предложения

на

участниците:
След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите
предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя.
Представени са всички изискуеми документи.
Класиране на участниците:
На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението
на задачата в протокола, класирането е както следва:

№
1

Участник
Сезар трейд ЕООД, гр. Стара
Загора

2 Металик АД, гр. Стара Загора

Предложена Договорена
цена
цена

Класиране

901 250.00

883 225.00

I място

1 087 861.50

1 087 861.50

II място

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде
сключен договор за възлагане на предмета на поръчката с класирания на първо
място участник - Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора.

ТО/ММ/НД

Приложение:
Протоколи от преговорите с участниците – 2 бр.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Председател:
инж. Иван Събев

- ………П……………

Членове:
1. инж. Иван Ангелов

- ………П……………

2. Маргарита Пенчева

- ………П……………

3. Мариана Сталева

- ………П……………

4. инж. Нено Димов

- ………П……………

ТО/ММ/НД

