
ПРОТОКОЛ 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка на договаряне с 

предварителна покана за участие за сключване на рамково споразумение, рег.№ 19043 с предмет 

„Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8” 

 

Днес, 12.07.2019 г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна покана 

за участие с рег.№ 19043 и предмет „Доставка и монтаж на защитно антиабразивно и 

антикорозионно покритие за СОИ 5-8”, между: 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 782 / 31.05.2019 г. на 

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

Председател:  

 инж. Лъчезар Маринов – Н-к цех „СОИ 5-8” 

Членове: 

инж. Петър Хипов   - Технолог, цех „СОИ 5-8” 

Светлозара Маринова  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

Симеонка Николова   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Георги Дамянов  - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

В работата на комисията встъпиха резервните членове Светлозара Маринова на мястото на 

Мария Пандова, която се намира в законоустановен отпуск и инж. Петър Хипов на мястото на 

инж. Димитър Кирков, който се намира в законоустановен отпуск. 

 

От страна на участника „ЗКИ – Волта“ ООД – Янко Янков – законен представител. 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва: 

№ 
Наименование на участника и 

седалище 

Вх. № на 

оферта 

Дата на получаване 

на първоначална 

оферта 

Час на получаване 

на първоначална 

оферта 

1. 
„ЗКИ – Волта“ ООД, гр. 

Димитровград 
8660 11.07.2019 11:50 

 

На 12.07.2019 г. в 10:30 ч. комисията отвори първоначалната оферта и откри преговорите с 

представителя на участника. Комисията провери съответствието на представените документи с 

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

следното: Представени са всички изискуеми документи. 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на поръчката (съгласно 

предварителния обем) е: 2 397 050,00 /два милиона триста деветдесет и седем хиляди и петдесет/ 

лева без ДДС. 

 

След проведените преговори за определяне клаузите на рамковото споразумение и предложение 

от комисията за намаляване на първоначално предложената цена, се постигнаха следните 

договорености: 

1. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя. 

2. Приема се обща стойност за изпълнение (съгласно предварителния обем – само за целите на 

класирането): 2 397 000,00 /два милиона триста деветдесет и седем хиляди/ лева без ДДС. 

Рамковото споразумение ще се сключи по единични цени на стойност до 2400000,00 лева без 

ДДС. 

Договорените от страните единични цени са: 

№ Наименование 
Eд. цена 

лв./ кв.м 

1 

Доставка на бромбутил каучукова смес – полувулканизирана, лепило, грунд, 

ускорител, втвърдител, кит и почистващо средсво необходими за нанасянето на 

антикорозионното и антиабразивно покритие. 

335,00 

2 
Премахване на съществуващото антикорозионно и антиабразивно покритие, 

пясъкоструене. Полагане на ново антикорозионно и антиабразивно покритие. 
741,50 

3 Възстановяване на метални участъци. 144,00 

4 Доставка на полипропилен с δ=20 мм. 174,00 

5 Подмяна на полипропиленови плоскости. 187,60 



 

Протоколът се състави на основание чл.135, ал.4 от ЗОП и чл.67, ал.2 от ППЗОП и се подписа: 

 

 

 

ЗА УЧАСТНИКА:    КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

„ЗКИ – Волта“ ООД    Председател:  

      инж. Лъчезар Маринов – ..............(п)................ 

Членове: 

инж. Петър Хипов  – ..............(п)................ 

 

Светлозара Маринова – ..............(п)................ 

 

Симеонка Николова   – ..............(п)................ 

 

инж. Георги Дамянов – ..............(п)................ 

 


