ПРОТОКОЛ
за проведени

преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19042 с участника
Булмашинъри ентерпрайсис ООД, гр. Радомир
Днес, 02.08.2019г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с
предварителна покана за участие с рег. № 19042 и предмет: „ Основен ремонт на
работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60”, с
участника Булмашинъри ентерпрайсис ООД, гр. Радомир.
От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 835 / 12.06.2019г. на
Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав:
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. Галя Георгиева

- Търговски агент, „Търговски отдел”

В работата на комисията встъпиха резервните членове Галя Георгиева, на мястото на
инж. Нено Димов и инж. Иван Ангелов на мястото на Илиан Танчев, които се
намират в законоустановен отпуск.
От страна на Участника – Пламен Цветанов – Управител.
Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:
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На 02.08.2019г. в 10.03 ч. комисията отвори представената от участника първоначална
оферта и откри преговорите с представителя на участника.
Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на поръчката
по Втора обособена позиция „Основен ремонт на РК за МВ 150/270“ е 43 851.24 лв.
/четиридесет и три хиляди осемстотин петдесет и един лв. и 24 ст./, без ДДС.
Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на поръчката
по Трета обособена позиция „Основен ремонт на РК за МВ 90/60“ е 39 263.50 лв.
/тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и три лв. и 50 ст., без ДДС.
След проведените преговори страните се договориха за следното:
Приема се:
Крайна цена за изпълнение на изпълнение предмета на поръчката по Втора обособена
позиция „Основен ремонт на РК за МВ 150/270“ е 41 650.00 лв. /четиридесет и една
хиляди шестстотин и петдесет лв./, без ДДС..
Крайна цена за изпълнение на изпълнение предмета на поръчката по Трета обособена
позиция „Основен ремонт на РК за МВ 90/60“ е 37 320.00 лв. /тридесет и седем
хиляди триста и двадесет лв./, без ДДС.
Комисията определя срок от 3 работни дни, в който участникът следва да представи
коригирани стойности на
Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за
участие.

ТО/НД

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа:
От страна на Възложителя:
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. Галя Георгиева

- …………(П)…………

От страна на Участника:
.......... Пламен Цветанов...... - .................(П)...................

ТО/НД

