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                   Вх номер: 3570/29.01.2019г. 

ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, с резултатите от предварителния подбор по 

обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18146 и 

предмет „Ремонт на арматура в турбинен цех”, по две обособени позиции 

 

На 28.01.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 2200/ 

11.12.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

 инж. ДМ     – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП     – Технолог, Турбинен цех 

2. ПХ   – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС   – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

В работата на комисията встъпи резервният член П. П. на мястото на К. К. , тъй като същият 

е в годишен отпуск по болест за периода 28.01.2019 – 29.01.2019г. 

След отваряне на заявленията комисията констатира липси и нередовности в заявленията на 

кандидатите „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив и „Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. 

Димитровград. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП от 16.01.2019 г. и с писмо изх. No.2290/17.01.2019г. го изпрати на кандидатите по 

обществената поръчка, като определи срок до 5 работни дни от получаването му, в който 

„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив и „Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. Димитровград 

да предоставят на Възложителя допълнителните документи съгласно описаните в Протокол 

№ 1 несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

В посочения срок кандидатите представиха нов еЕЕДОП, съдържащ променена и/или 

допълнена информация както следва: 

- „Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. Димитровград с писмо вх. №2815/22.01.2019г. 

- „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив с писмо вх. №3032 и №3033 /23.01.2019г. 

  

След това комисията продължи работата си като разгледа документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП, включително допълнително представените, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че 

кандидатите отговарят на изискванията, тъй като заявленията им са представени в 

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

условия. 

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен подбор 

на заявленията. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъдат поканени за участие в преговори следните 

кандидати:   

 

  № 
Наименование и седалище на кандидата 

 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

2 „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив 

3 „Монтаж инженеринг“ ЕООД, гр. Димитровград 
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До избраните кандидати да се изпратят покана за представяне на първоначална оферта. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на кандидатите и 

допълнително представените документи. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

29.01. 2019г. 

 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. ДМ      – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. ПП      – ……(п)…… 

2. ПХ    – ……(п)…… 

3. МС    – ……(п)…… 

4. ПТ    – ……(п)…… 

 

 


