
ТО/ММ/КТ   Стр. 1 

П Р О Т О К О Л 

 

за проведени  преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 19038 и 

предмет: „Основен ремонт на съоръжения в цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз“ с 

участника  „Металинвест - ремко“ ЕООД, гр. Стара Загора 

 

Днес, 03.07.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. №19038 и предмет: „Основен ремонт на съоръжения в цех 

Въглищно стопанство и Пепелоизвоз“, с участника  „Металинвест - ремко“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 673 /13.05.2019г.  на 

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

 

Председател:  

 инж. Иво Тодоров     –  Началник цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз 

 

Членове: 

 1. Антон Андонов     –  Инж. механик, цех Въглищно стопанство и Пепелоизвоз 

 2. Диляна Лейчева     − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. Симеонка Николова   − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

 4. инж. Красимир Трайков  − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи в длъжност резервният член Антон Андонов – Инж. 

механик, цех Въглищно стопанство  и Пепелоизвоз, на мястото на Стоян Василев - Инж. 

механик, цех Въглищно стопанство  и Пепелоизвоз, който на 03.07.2019г. се намира в  

отпуск по болест. 

 

От страна на Участника:  не се яви представител 

 

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 

Обособени позиции 

1. 

„Металинвест – 

ремко“ ЕООД гр. 

Стара Загора 

8631 02.07.2019 12.48 1, 2 

 

На 03.07.2019г. в 13.08 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като трета по ред, Комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и провери съответствието на представените документи с 

ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя в документацията за участие и констатира 

следното: 

 

Предложената от участника цена за изпълнение предмета на  поръчката по Първа обособена 

позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40Б и Дробилка втора степен (Др.IIст.) Б“ 

е 68 468.00 лв. /шестдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и осем лева/, без ДДС. 

 

Предложената от участника цена за изпълнение предмета на  поръчката по Втора обособена 

позиция – „Основен ремонт на Валково сито (ВС) 40В и Дробилка втора степен (Др.ІIст.) В“ 

е 78 551.00 лв. /седемдесет и осем хиляди петстотин петдесет и един лева/, без ДДС. 

 



ТО/ММ/КТ   Стр. 2 

Поради отсъствие на представител на участника при провеждане на преговорите, комисията: 

1. Запазва непроменени клаузите представени в проекта на договор, предложен от 

Възложителя. 

2. Приема за окончателни първоначално предложените от участника цени по гореописаните 

обособени позиции. 

 

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

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. Иво Тодоров             − ………(п)………… 

Членове:  

1  Антон Андонов     – ………(п)………… 

2. Диляна Лейчева     – ………(п)………… 

3. Симеонка Николова          – ………(п)………… 

4. инж. Красимир Трайков      – ………(п)………… 

 


