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

Утвърдил:………/п/……………… 
Изп. директор, инж. Ж. Д. 
Дата: 05.11.2018г. 
 
 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 на стойност по чл. 20, 

ал.3, т.2 от ЗОП 
 

Днес, 02.11.2018г., на основание Заповед №1849/02.11.2018г. и във връзка с 
възлагане на поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, 
ал.3, т.2 от ЗОП, с рег. №918089 и предмет „Изработка и доставка на 
оперативни дневници и документи за 2019 г.“ , по спецификация – 
Приложение №1,  се събра комисия в състав:  

 
1. инж. Н. Н. – Ръководител, ОТКК 
2. инж. И. И. – ИМТН, ОТКК 
3. П.Х. – Юрисконсулт, ПО  
4. М.С. – Експерт КД, ДАДФК 
5. Д.К. – Специалист търговия, ТО 

         
Комисията установи, че в първоначално определения срок – 26.10.2018г. е 
подадена една оферта, поради което, на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП срокът 
за получаване на оферти е удължен до 01.11.2018г. със Заповед 
№1787/29.10.2018г. на Възложителя. След изтичане на допълнително 
определения срок, на основание чл.188, ал.3 от ЗОП комисията разгледа и 
оцени получената оферта, както следва:  

Вх. 
№ Дата Час Участник, седалище 

Данни на участника, 
описани на плика на 

офертата 
8062 26.10.2018 13.03 „Тракия дизайн“ ООД, 

град Стара Загора 
Стара Загора 6000, ул. Дунав 
6, ет. 5, ап. 7; т.: 042/625458, 
моб.: 0899/935758; 
0878/235458; info@trakia-
design.com 

На заседанието не присъства представител на участника.  

 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 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: 

 

 
№

Участници 
Предлагана цена 

/лв./, без ДДС 
1.   „Тракия Дизайн” ООД, гр. Стара Загора 54 877.90 лв. 

 

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, съобразно 
критерия за възлагане, посочен в обявата, а именно: най-ниска цена. 

На основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията класираха 
офертата, както следва:   

 

№ Участник 
Класиране/ 
място № Цена в лв., без ДДС 

1. 
„Тракия Дизайн” ООД, гр. Стара 
Загора 1-во място 54 877.90 лв. 

*Единичните цени са приложени в Приложение  №1 – Спецификация. 
 

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА: 
  Да се сключи договор с  „Тракия Дизайн” ООД, гр. Стара Загора за  
„Изработка и доставка на оперативни дневници и документи за 2019 г.“ , 
по спецификация – Приложение №1, на стойност 54 877.90 лв. /словом: 
петдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и деветдесет 
стотинки/, без ДДС, при условията на тяхната оферта и след представяне на 
необходимите документи.   
 

      КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

1. инж. Н.Н.            

                            

 - ......./п/......... 

2. инж. И.И.                                                                    - ......./п/......... 

3. П.Х.                                              - ......./п/......... 

4. М.С.                             - ......./п/......... 

5. Д.К.                                                     - ......./п/......... 

 


