
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД -  с.Ковачево, обл. Ст. Загора

УТВЪРДИЛ:
Изп. директор:.

инж. Ж. Динчев
^  &з.

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.1 от ЗОП

Днес, 26.02.2018 г., на основание Заповед № 273 / 26.02.2018 г. и във 
връзка с възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.З, 
т.1 от ЗОП с per. № 918009 и предмет „Реконструкция и преустройство на 
склад в съблекални с учебен център” се събра следната комисия:

1. инж. Иван Събев
2. Николай Желязков
3. Симеонка Николова
4. Павел Хаджийски
5. инж. Лора Янкова

- Ръководител КТО
- Технолог СЧ, КТО
- Експерт КД, АДФК
- Юрисконсулт, Правен отдел
- Специалист, Търговия, ТО

Подадени са следните оферти:

№ Наименование на 
Участниците и седалище

Вх.№ н 
предложен

а
ието

Дата на 
получаване

1. „Енергоинвест 2005” ЕООД, с. Хрищени 7501 19.02.2018г.
2. „АРК -  БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол 7514 23.02.2018г.

във връзка с чл.51,

На заседанието не присъстваха представители на участниците

След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха 
декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 97, ал 
ал.8 от ППЗОП във връзка чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертите са представени във 
съответстващ на изискванията на чл. 101 от ЗОП, във връз

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията 
оферти по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
следва:

вид,
ка с чл. 39 ППЗОП. 

отвори подадените 
предложения, както

№ Участници Пр едлагана цена 
/лв./

1. „Енергоинвест 2005” ЕООД, с. Хрищени 153 915.01
2. „АРК -  БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол 154 410.49

С тези действия приключи откритата част от заседание 
закрито заседание комисията разгледа и оцени подр, 
съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и крите

то на комисията. На 
дените оферти за 

)иите за подбор на



възложителя и изискванията, посочени в обявата. Коми 
офертите отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията продължи своята работа с оценка на 
критерия за възлагане, посочен в обявата, а именно: най-i

На основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП членовете на к 
класиране както следва:

№ Участник Класиране/ 
място №

Цена в лв., без 
ДДС

1. „Енергоинвест 2005” ЕООД, с. 
Хрищени 1-во място 153 915.01

2. „АРК -  БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол 2-ро място 154 410.49

;ията констатира, че

офертите съобразно 
иска цена.
омисията извършиха

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:

Да се сключи договор с „Енергоинвест 2005” ЕО 
„Реконструкция и преустройство на склад в съблекални 
стойност 153 915.01 лв. /сто петдесет и три хил 
петнадесет лв. и 01 ст./ без ДДС при условията н 
представяне на необходимите документи.

Комисията приключи работа и състави настоящия протоко 

КОМИСИЯ ЗА ДРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

/у~Р
1.............................................. - инж. Иван Събев

Николай Желязков

Симеонка Николова 

Павел Хаджийски 

инж. Лора Янкова

ОД, с. Хрищени за 
; учебен център” на 

яди деветстотин и 
а офертата и след

л на 06.03.2018г.


