
 
 

Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 35413 / 09.10.2018 г. 

09.10.2018 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД №3 

от комисия, назначена със Заповед № 205 / 12.02.2018 г. 

 

Относно: Резултати от разглеждане на заявленията за включване в квалификационна 

система, с рег. № 17132 и предмет “Доставка на метали” 

 

 

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

горепосочената заповед Комисия в състав: 

Председател: инж. И Х  – Ръководител ОМТС 

Членове:1. инж. С К  – Инженер металург, заваряване, „ОКМ” 

2. М П    – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

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

4. инж. Г Д    – Търговски агент, „Търговски отдел” 

отвори и разгледа подаденото заявление за включване в квалификационна система, с рег. № 

17132 и предмет “Доставка на метали”, 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 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване на 

заявлението 

1 „Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив 7945 13.08.2018 12:45 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

 

1. След разглеждане на документите в заявлението, комисията констатира, че кандидатът 

„Вокимекс“ ООД е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис само от единия 

управител на дружество. Кандидатът не е представил и попълнен образец на заявление за 

участие в квалификационната система съгласно изискванията на документацията. 

2. Комисията състави Протокол № 3 от 25.09.2018 г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите и го изпрати на кандидата, като 

определи срок от 5 работни дни за отстраняване на констатираните нередовности.  

3. След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на 

нередовности, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и установи следното: 

Кандидатът „Вокимекс“ ООД с писмо вх. № 34421 / 01.10.2018 г. е представил изискуемите 

документи и е отстранил констатираните нередовности. 

4. След разглеждане на всички документи, комисията установи, че заявлението на кандидата 

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 процедурата. Представени са всички изискуеми документи. Кандидатът 



„Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

 

II. Комисията предлага на Възложителя:  

 

1. Да включи в квалификационната система кандидата: 

 

№ Наименование и седалище 

1 „Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив 

 

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. И Х   - .................(п)........................ 

 

Членове: 

инж. С К   - ...................(п)...................... 

 

 

М П    - .....................(п).................... 

 

 

М С    - .....................(п).................... 

 

 

инж. Г Д   - .....................(п).................... 

 


