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    Утвърдил: .......(п).......                                            Вх. номер 17169/14.05.2019г. 

   инж. Ж. Динчев      

     Дата: 14.05.2019г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 19040 и предмет „Доставка и монтаж на 

технически средства за измерване на концентрация на прах чрез 

екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“ 

 

На 10.05.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

577/ 23.04.2019  г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:  

    инж. Н. Н.   –   Началник цех „КИП и А и УИС“ 

          

Членове: 

1.  инж. Д. Н.   – Зам. Началник цех „КИП и А и УИС“         

2. М. П.     Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н.     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

    4. М. М.     Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На заседанието на комисията  присъстваше – г- н П. Ш. представител на  „Брайт 

инженеринг“ ООД, гр. София. 

 

В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София 8492 22.04.2019г. 09:06 

2 „Лабексперт“ ООД, гр. София 8494 22.04.2019г. 10:36 

3 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 8498 22.04.2019г. 13:37 

 

Поради подробно описани мотиви и законови основания в Протокол 

№1/03.05.2019г. от работата на комисията за разглеждане на техническите 

предложения от офертите на участниците, същата предлага за отстраняване от 

процедурата участникът „Лабексперт“ ООД, гр. София. 

 

На основание чл.57 от ППЗОП комисията отвори пликовете с Предлагани 

ценови параметри на участниците „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София и 

„Амеес“ ООД, гр. Раднево, тъй като офертите им отговарят на изискванията на 

възложителя. 
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ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е икономически 

най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия най-ниска цена. 

На 10.05.2019г. в 14:00ч. комисията отвори и оповести предлаганите от 

участниците ценови параметри, както следва: 

№ Наименование и седалище на участника 

Предлагана 

цена, 

лева, без ДДС 

1. „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София 189 050.00 

2. „Амеес“ ООД, гр. Раднево 199 368.00 

 

КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с рег.№ 19040 и предмет „Доставка и монтаж на технически 

средства за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен 

газ след СОИ7 и СОИ8“, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище на 

участника 

Предлагана 

цена, 

лева, без ДДС 

Класиране 

1. 
„Брайт инженеринг“ ООД, 

гр. София 
189 050.00 1 място 

2. „Амеес“ ООД, гр. Раднево 199 368.00 2 място 

 

Комисията състави настоящия протокол на 13.05.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Николай Нейчев   ………(П)……… 

Членове: 

1. инж. Данчо Новачев     ………(П)……… 

2. Маргарита Пенчева            ………(П)……… 

3. Симеонка Николова             ………(П)……… 

4. Милен Милев              ………(П)……… 




