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Утвърждавам:………(п)……….. 
28.03.2019г.           Изп. директор 

 
ПРОТОКОЛ № 7 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по квалификационна 
система с рег.№ 17055 и предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 

 
На 07.03.2019г. в 10:00ч. продължи своята работа комисия, назначена със 
заповеди №816/12.06.2017г.  и  №1638/01.11.2017г. на Изпълнителния директор 
на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:  
 инж. Д. Р.     – Началник „КЦ”  
Членове: 

 1. инж. И. И. – Зам. н-к ”КЦ” 
 2. инж. П. С. – Специалист търговия, „ТО” 
 3. Д. Л.  – Юрисконсулт, „ПО” 

4. М. С.  – Експерт контрол на документи, „АДФК” 
 

След изтичане на законоустановения срок от 5 работни дни, поставен с 
изпращането на протокол от работата на комисията от 26.02.2019г. , комисията 
продължи работата си и разгледа допълнително представените документи, 
както следва: 

Участникът „Металинвест – ремко”ЕООД, гр.Стара Загора с писмо вх. 
№7923/27.02.2019г. представи нов ЕЕДОП по I-ва обособена позиция от 
квалификационната система, който удовлетворява  критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

Участникът „Петко Петков – 24”  ЕООД, гр.Раднево с писмо вх. 
№7996/28.02.2019г. представи нов ЕЕДОП по I-ва и по II-ра обособени позиции, 
който удовлетворява  критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Участникът „Техноинженеринг”ЕООД, гр.Стара Загора с писмо вх. 
№7996/28.02.2019г. представи нов ЕЕДОП по I-ва обособена позиция, който 
удовлетворява  критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

След окончателно разглеждане на представените документи (ЕЕДОП), 
включително допълнително представените, от участниците в 
квалификационната система:  „Рудин” ООД, гр. Стара Загора, „Металик” АД, 
гр. Стара Загора, „Енергоремонт – Гълъбово” АД, гр. Гълъбово, „Металинвест 
– ремко” ЕООД, гр. Стара Загора, „Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара Загора, 
„Петко Петков – 24” ЕООД, гр. Раднево и ДЗЗД Консорциум Енергогруп, гр. 
Стара Загора, комисията установи, че всички участници отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя и няма основания за прилагане на т.4.1.5 и т. 4.1.6 от раздел IV 
Правила и критерии за изключване от системата от документацията на 
квалификационната система, спрямо горепосочените участници. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на 28.03.2019 г. 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Председател:  

 инж. Д. Р.     – …………(п)………… 
Членове: 

 1. инж. И. И. – …………(п)………… 
  
 2. инж. П. С. – …………(п)………… 
  
 3. Д. Л.  – …………(п)………… 
 

4. М. С.  – …………(п)………… 


