
П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 
предварителна покана за участие с рег.№ 19162 с участника „Енергоконсулт" ЕООД, 

Днес, 22.05.2020г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 
покана за участие с рег.№ 19162 и предмет „Доставка на резервни части за димни 
вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)", с участника 
Енергоконсулт ЕООД, 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед № 218 / 05.02.2020г. на 
Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД в следния състав: 

Председател: 
- Ръководител отдел, КТО, ДМОП инж. Иван Събев 

Членове: 
1. инж. Иван К. Иванов 
2. Мария Пандова 
3. Мариана Сталева 
4. инж. Лора Янкова 

- Зам. началник цех - ремонт, КЦ, ДЕ 
- Юрисконсулт, ПО 
- Експерт контрол на документи, ДАДФК 
- Специалист търговия, ТО 

В работата на комисията встъпи резервният член инж. Лора Янкова - Специалист търговия, 
ТО на мястото на Галина Табакова, на която е възложена работа от разстояние, съгласно чл. 
120 б от Кодекса на труда във връзка с въведеното в страната извънредно положение. 

От страна на Участника - Михаил Георгиев - Управител на „Енергоконсулт" ЕООД. 

№ 
Наименование на Участника и 
седалище 

Вх. № на 
офертата 

Дата на получаване 
на офертата 

Час на получаване 
на офертата 

1. „Енергоконсулт" ЕООД, гр. 
Стара Загора 9291 20.05.2020г. 14:45 

На 22.05.2020г. в 11.00ч. Комисията отвори представената от участника първоначална 
оферта и откри преговорите с представителя на участника „Енергоконсулт" ЕООД. 

Първоначално предложената от участника цена за изпълнение на обществената поръчка е: 

За 2-ра обособена позиция: 12 500.00 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лв./, без ДДС. 

За 3-та обособена позиция: 95 640.00 лв. /деветдесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет 
лв./, без ДДС. 

След проведените преговори крайната предложена цена за изпълнение на обществената 
поръчка е: 

За 2-ра обособена позиция: 12 400.00 лв. /дванадесет хиляди и четиристотин лв./, без ДДС. 

За 3-та обособена позиция : 94 683.60 лв. /деветдесет и четири хиляди шестстотин осемдесет 
и три лв., 60 ст./, без ДДС. 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

В срок от 3 дни от датата на договарянето Участникът следва да представи на комисията 
коригирана количествено-стойностна сметка. 

то/мм/ля Стр. 1 




