
ТЕЦ Марица изток 2'" ЕАД -  с.Ковачево, обл. Ст. Загора

Утвърдил:.
Изп. директор, инж. Ж. Динчев 
Дата: / / .

П Р О Т О К О Л

за резултатите от работата на комисия за разглеждане на оферти за възлагане 
на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20,

ал.З, т.2 от ЗОП

Днес, 09.0Е2018г., на основание Заповед № 40 / 09.0Е2018г. и във връзка 
с възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.З, т.2 от 
ЗОП, с рег.№ 917106 и предмет „Сервизно поддържане на част от „Система 
за ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой 
въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие 
неблагоприятни метеорологични условия (СРП)” собственост на „ТЕЦ 
Марица ИЗТОК 2“ ЕАД”, се събра комисия в състав:

Е инж. Пламен Николов
2. инж. Даниела Николова
3. Павел Хаджийски
4. Марияна Сталева
5. инж. Лора Янкова

-  Зам. директор “Експлоатация’
-  Р-л „Отдел Екология“
-  Юрисконсулт, ПО
-  Експерт КД, ДАДФК
-  Специалист търговия, ТО

Комисията установи, че в първоначално определения срок -  02.0Е2018г. няма 
подадена оферта, поради което, на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът за 
получаване на оферти е удължен до 08.0Е2018г. със Заповед № 4 /03.01.2018г. 
на Възложителя. След изтичане на допълнително определения срок е подадена 
една оферта. На основание чл.188, ал.З от ЗОП комисията разгледа и оцени 
получената оферта, както следва:

№ Наименование на 
Участниците и седалище

Вх.№ на 
предложението

Дата на 
получаване

1.
Консорциум „Метеорологични 

системи и екипировка”, гр. София 7374 05.01.2018г.

След получаване на офертата, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата е представена във вид, съответстващ 
на изискванията на Възложителя и чл. 101 от ЗОП, във връзка с чл. 39 ППЗОП.
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На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори подадената 
оферта и обяви ценовото предложение, както следва:

Сумата за сервизно поддържане на СРП за целия период на договора е в 
размер на 39 060 лв. /словом: тридесет и девет хиляди и шестдесет лева/, без 
ДДС.

Месечната сума за сервизно поддържане на СРП по договора е в размер на 
3 255 лв. (словом: три хиляди двеста петдесет и пет лева) без ДДС и включва 
целия вложен труд и консумативи.

С тези действия приключи откритата част от заседанието на комисията. 
На закрито заседание комисията разгледа и оцени подадената оферта за 
съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и критериите за подбор на 
възложителя и изискванията, посочени в обявата. Комисията констатира 
следното:

Офертата е представена във вид, съответстващ на изискванията на 
възложителя, посочени в документацията по поръчката.

Комисията продължи своята работа с оценка на офертата, като приема 
предложената от участника цена.

За сервизно поддържане на СРП за целия период на договора: 39 060 лв. 
/словом: тридесет и девет хиляди и шестдесет лева/, без ДДС.

Месечна сума за сервизно поддържане на СРП: 3 255 лв. (словом: три 
хиляди двеста петдесет и пет лева) без ДДС и включва целия вложен труд и 
консумативи.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор с Консорциум „Метеорологични системи и 
екипировка”, гр. София за „Сервизно поддържане на част от „Система за 
ранно предупреждаване на замърсяване на приземния атмосферен слой 
въздух със серен диоксид, азотни оксиди и прах, вследствие 
неблагоприятни метеорологични условия (СРП)” собственост на „ТЕЦ 
Марица ИЗТОК 2“ ЕАД”, на стойност до 40 000.00 лв. /четиридесет 
хиляди лева и 0 ст./, без ДДС или до изтичане на срока от 1 /една/ година от 
датата на подписване на договора, което от двете събития настъпи по-рано при 
условията на офертата.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

1. инж. Пламен Николов - к

2. инж. Даниела Николова -

3. Павел Хаджийски

4. Марияна Сталева -

5. инж. Лора Янкова - 1 :(^
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