
 
 

 

Утвърдил: .......(п).......    Вх. номер 37997/30.10.2018г. 

   инж. Ж. Динчев    

 
Дата: 30.10.2018г. 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

ДОКЛАД № 1 

от комисия, назначена със заповед № 1527 / 20.09.2018 г. 

 

Относно: Резултати от разглеждане на заявление за включване в 

квалификационна система, с рег. № 18095 и предмет „Доставка на работни 

облекла за нуждите на работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД” 

 

На основание чл.103 от Закона за обществените поръчки и съгласно 

горепосочената заповед комисия в състав: 

 

Председател:  

инж. А. Д.    - Ръководител ОБЗР 

Членове: 

1. М. Б.    - Юрисконсулт, Правен отдел 

2. Т. Т.    - Специалист търговия, Търговски отдел 

3. инж. М. Х.   - Инспектор ОБЗР 

4. М. С.    - Експерт контрол на документи, АДФК 

5. К. М.    - Техник производствени резултати, ПТО 

6. Г. Р.    - Техник механик АП, КИП и А 

 

отвори и разгледа подаденото заявление за включване в квалификационна 

система, с рег. № 18095 и предмет „Доставка на работни облекла за нуждите на 

работещите в „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД”, в съответствие с разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и условията от документацията за участие в 

процедурата. 

 

Постъпило е следното заявление: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

получаване 

на 

заявление 

Час на 

получаване 

на 

заявление 

1. 
Тих труд – Стара Загора ЕООД, 

гр.Стара Загора 
7952 27.08.2018 10:32 

 



 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

 

I. Комисията констатира, че заявлението е представено във вид и комплектовано, 

в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените от 

Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в 

квалификационната система. Представени са всички изискуеми документи. 

Кандидатът „Тих труд – Стара Загора“ЕООД, гр.Стара Загора отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

 

II. Комисията предлага на Възложителя:  

 

1. Да включи в квалификационната система следния кандидат: 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1. Тих труд – Стара Загора ЕООД, гр.Стара Загора 

 

Мотиви: Представените от кандидата доказателства за лично състояние, 

технически възможности и квалификация съответстват на обявените критерии и 

правила за подбор на възложителя. 

 

Приложение: протокол от работата на комисията – 1 бр. 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. А. Д.   - …………(П)………… 

Членове: 

1. М. Б.   - …………(П)………… 

 

2. Т. Т.   - …………(П)………… 

 

3. инж. М. Х.  - …………(П)………… 

 

4. М. С.   - …………(П)………… 

 

5. К. М.   - …………(П)………… 

 

6. Г. Р.   - …………(П)………… 

 
 

 

 


	инж. А. Д.    - Ръководител ОБЗР
	5. К. М.    - Техник производствени резултати, ПТО
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