
ПРОТОКОЛ № 2
на основание чл.88, ал.4 от ЗОП за резултатите от подбора в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с рег.№16017 и предмет „Извършване на 
бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД”

На 04.04.2016г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 
№477 / 15.03.2016г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 
следния състав:
Председател: инж. Атанас Митев -  Р-л звено КТО 
Членове:
1. Павел Хаджийски - Юрисконсулт, Правен отдел
2. инж. Лора Янкова - Специалист търговия, Търговски отдел
3. инж. Екатерина Конатар - Технолог СЧ, КТО
4. Симеонка Николова - Експерт контрол документи, Административен данъчен 
и финансов контрол

След разглеждане на документите в заявленията съобразно чл.88, ал.2 от 
ЗОП относно съответствието им с изискванията на чл.87 и чл.77, ал.3-5 от ЗОП и 
документацията за участие, комисията констатира следното:

Заявленията са представени във вид и комплектовани в съответствие с 
изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в 
обявлението и документацията за участие в процедурата, с изключение 
заявлението на участника „Рив комерс” ЕООД, гр. Варна.

На основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП комисията изготви Протокол №1 за 
съответствие с критериите за подбор от 21.03.2016г. и определи срок от 5 работни 
дни от получаване на същия, в който участникът „Рив комерс” ЕООД, гр. Варна 
да представи изисканите документи.

След изтичане на определения срок комисията продължи своята работа, 
като провери съответствието на документите за подбор на участниците, 
включително и на допълнително представените документи, с обявените 
изисквания на Възложителя.

Комисията констатира следното: в посочения срок кандидатът „Рив комерс” 
ЕООД, гр. Варна не е представил изисканите от Възложителя документи. Ето 
защо, на основание чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП комисията предлага на 
възложителя да отстрани от участие в процедурата „Рив комерс” ЕООД, гр. 
Варна, поради това че същият не е представил изисканите с Протокол 1 
документи.

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на 
подбор на заявленията на кандидатите, съобразно изискванията на Възложителя.

I. Относно подбора според изискванията на възложителя за подбор на 
кандидатите:
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След разглеждане на заявленията на кандидатите, комисията констатира, че 
заявлението на останалия кандидат отговаря на изискванията за подбор на 
Възложителя.

II. След извършване на подбор на кандидатите, комисията определи 
кандидатите, които отговарят на изискванията и следва да бъдат поканени:

№ Наименование и седалище на кандидата

1. „Тих труд-Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора

Кандидати, които не отговарят на изискванията -  „Рив комерс” ЕООД, 
гр. Варна.

Комисията предлага на Възложителя до допуснатия кандидат за участие да 
се изпрати покана за представяне на предложение за изпълнение на поръчката и 
предлагана цена.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и на основание чл.88, 
ал.7 от ЗОП състави настоящия протокол на ..$5*.£.f/..2016r.

Приложение:
Протокол за съответствие с критериите за подбор от 21.03.2016г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПР01Д ^

Председател: инж. Атанас Митев -
Членове:

1. Павел Хаджийски

2. инж. Лора Янкова

3. инж. Екатерина Конатар

4. Симеонка Николова
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