
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. № 19012 и предмет: „Извънгаранционна сервизна поддръжка на DCS 
системите за управление на СОИ 5/6 и Димни вентилатори на котли-9 и 10 в „ТЕЦ 
Марица изток 2” 

На 01.03.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед №272/ 
21.02.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 
Председател:  
инж. Н. Н. – Н-к цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 
Членове: 
1. инж. Д. Н. – Зам. н-к цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 
2. М. Б. – Юрисконсулт, ПО  
3.С. Н. – Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Г. Т. – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 
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 27.02.2019г. и с писмо изх.№ 7782/27.02.2019г. го изпрати на 
участника в обществената поръчка. 

 
В определения от възложителя срок участникът „Халдъров” ЕООД, гр. Стара Загора 

представи изисканите допълнителни документи с писмо вх. № 8761/06.03.2019г.  
 
След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото 

предложение на участника в процедурата и констатира следното: 
 
Техническото предложение на участника в процедурата е по образец на 

Възложителя, като отговаря на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 
 
Комисията продължи своята работа като покани участника на 14.03.2019г. от 14.00 

часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с „Предлагани 
ценови параметри“.  
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 07.03.2019г. 
  
    КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
инж. Н. Н.       – ..................../п/........................ 
Членове: 

1. инж. Д. Н. – .................../п/......................... 

2. М. Б. – ..................../п/........................ 

3. С. Н. – ..................../п/........................ 

4. Г. Т. –  ...................../п/....................... 


