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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения 

от  офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.№19009 

и предмет “Доставка на уплътнителни и топлоизолационни материали” 

  

На 02.04.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 306/27.02.2019г. 

на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

инж.  З. Т.         Зам. Ръководител ОМТС 

Членове: 

1. А. Т.    – Агент снабдяване, ОМТС 

2. М. П.     Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н.     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.     Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП комисията изготви 

Протокол за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от 26.03.2019г. и с писмо изх. № 11870/28.03.2019г. го 

изпрати на участниците в обществената поръчка. 

В законоустановения срок, до 5 работни дни участникът „Елсвет“ЕООД, гр.Стара Загора 

с писмо вх. № 12229/29.03.2019.2019г. представи допълнително изисканите документи. 

Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че всички 

участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени 

от възложителя. 

След това комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане и оценка на 

техническите предложения на участниците. 

Комисията констатира, че техническите предложения от офертите на всички участници 

съответстват на предварително обявените условия на възложителя съгласно документацията 

за участие и ЗОП, представени са всички изискуеми документи, с изключение на: 

За участника Авко АД, гр.Русе 

Предложението на участника по позиции 6 и 7 от спецификацията на втора обособена 

позиция не отговаря на изискването на възложителя размерите на листите да са 

1000х2000мм. Предложени са листи с размери 1500х1500мм. 

Поради горното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по втора обособена позиция, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката. 

За участника Трега ООД, гр. Пловдив 

Предложението на участника по позиция 7 от спецификацията на шеста обособена 

позиция не отговаря на изискването на възложителя - участникът предлага полиамид РА 66 

вместо полиамид РА 12. 

Поради горното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по шеста обособена позиция, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката. 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 16.04.2019г. от 14:00ч. в 

„TЕЦ Марица изток 2“ЕАД да присъстват при отваряне на пликовете с „Предлагани ценови 

параметри“. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

10.04.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

инж.  З. Т.    - …………(П)………….. 

 

Членове: 

1. А. Т.  - …………(П)…………..  

 

2. М. П.  - …………(П)…………..   

 

3. С. Н.  - …………(П)………….. 

 

4. М. М.  - …………(П)………….. 
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