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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.№18055 и предмет ”Доставка на негасена 

калциева вар” 
 

  
На  18.06.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 
729/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 
следния състав: 
Председател: 
К. Г.     -  Зам. началник цех ХВО и Режими 
Членове: 
1. П.Х.    - Юрисконсулт, „Правен отдел“  
2. Т.Т.    - Специалист търговия, „Търговски отдел“ 
3. Д.Д.    - Зам. началник цех ХВО и Режими - ремонт 
4. С.Н.    - Експерт контрол на документи, „АДФК” 
 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП 
комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от 
08.06.2018г. и с писмо изх. № 20390/08.06.2018г. го изпрати на участниците в 
обществената поръчка. 

 
В законоустановения срок, до 5 работни дни участникът „Калцит”АД, 

гр.Асеновград с писмо вх. № 21122/13.06.2018г. представи допълнително 
изисканите документи. 

 
Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, 

че всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 
След това комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане 

и оценка на техническите предложения на участниците. 
 
Комисията констатира, че техническите предложения от офертите на всички 

участници съответстват на предварително обявените условия на възложителя 
съгласно документацията за участие и ЗОП. Представени са всички изискуеми 
документи.  

 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на 

02.07.2018г. от 13:00 ч. в „TЕЦ Марица изток 2“ЕАД да присъстват при 
отваряне на пликовете с „Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 25.06.2018г. 

 
 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
инж. К. Г.     - ……………(п)……….. 
 
Членове: 
1. П. Х.     - ……………(п)………… 
 
2. Т. Т.     - ……………(п)……….... 
 
3.  Д. Д.     - ……………(п)………… 
 
4. С. Н.     - ……………(п)…………. 
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