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                 Вх. номер 16230/07.05.2019г. 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

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

подбор по обществена поръчка с рег.№ 19005 и предмет „Доставка на 

помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване”  

 

 На 08.04.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

413/ 19.03.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 

следния състав: 

 

Председател:  

 

инж. А. М.            –  Зам. Ръководител “Конструктивно технологичен  

              отдел” 

Членове: 

 

1. инж. Х. Л.            –  МТО ПКПР “Турбинен цех” 

2. М. П.              Юрисконсулт, Правен отдел  

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

4. М. М.            Специалист търговия, Търговски отдел 

 

 

С писмо изх.№ 12289/01.04.2019г. на кандидатите бе изпратен Протокол за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като от “Сиана електрик“ ЕООД, гр. 

София и „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна са поискани допълнителни 

документи, подробно описани в протокола.  

 

В определения срок кандидатът “Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 

представи изискуемите документи – с писмо вх. №13237/08.04.2019г. 

Комисията ги разгледа и установи, че кандидатът отговаря на критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

В определения срок кандидатът “Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна представи 

изискуемите документи – с писмо вх. №12991/04.04.2019г.  

 

Кандидатът е посочил изпълнен договор по предмета на обособени позиции 

1, 2 и 3. На основание чл. 67, ал.5  и чл. 104, ал. 5 от ЗОП, с писмо изх.№ 

14304/16.04.2019г. комисията изиска от кандидата допълнителни документи, 

които доказват изпълнената доставка на резервни части за питателна помпа, 

резервни части за кондензна помпа и резервни части за многостъпална помпа за 

„Ауто шама“ ЕООД, както и подробна информация за вида на резервните части 

по цитираната доставка.  
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С писмо Вх.№14721/18.04.2019г.  кандидатът “Ванца партнерс“ ООД 

представи приемо-предавателен протокол между него и „Ауто шама“ ЕООД. 

Комисията установи, че кандидатът е доказал изпълнени достави по предмета 

на 1-ва, 2-ра и 3-та обособени позиции. 

 

Комисията установи, че кандидатът не е представил доказателства за 

изпълнени доставки по предмета на 4-та и 5-та обособени позиции, поради 

което и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага кандидата “Ванца 

партнерс“ ООД, гр. Варна за отстраняване по 4-та и 5-та обособени 

позиции, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор. 

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на 

предварителен подбор на заявленията. 

 

Комисията предлага на Възложителя да покани за участие в преговори  

кандидатите: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата 
Обособени 

позиции 

1 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 1,2,3,4,5,6,7 

2 „Ванца партнерс“ ООД,  гр. Варна  1,2,3 

3 „Емтекс инженеринг“ ЕООД, гр. София 1,2,3,4,5 

4 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 1 

 

До избраните кандидати да се изпрати 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 07.05.2019г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:   

инж. А. М.             ………(П)……… 

Членове:  

1  инж. Х. Л.       ………(П)……… 

2. М. П.      ………(П)……… 

3. С. Н.             ………(П)……… 

4. М. М.      ………(П)……… 
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