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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. № 18091 и предмет “Доставка на два броя 

топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130” 

 

 

На 27.08.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 1180 

/24.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

 

Председател:  

А.М.   −  Зам. Ръководител „Конструктивно-технологичен отдел“ 

Членове: 

1. Г.Г.  – Инженер Енергетик „Турбинен цех” 

2. М.П. − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М.С. − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М.М. − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На основание  чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 oт 

08.08.2018г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и с писмо изх. 

№ 28262 от 09.08.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

В определения срок с писмо вх. № 29204/16.08.2018г. участникът 

Обединение „ЦЕРБ - СЕРВИС”, гр. София представи допълнителни 

документи, като отстрани констатираните нередовности. 

В определения срок от получаване на протокол № 1 от работата на комисията 

участникът „Технокомерс” ООД, гр. Стара Загора не представи допълнителни 

документи.  

Поради горното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ комисията 

предлага участника „Технокомерс” ООД, гр. Стара Загора за отстраняване от 

процедурата, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение 

критериите за подбор. Техническото и ценовото предложение на участника няма 

да бъдат разгледани. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 

предложения на останалите участници в процедурата и констатира следното: 

същите отговарят на изискванията на възложителя, заложени в документацията 

за участие, както и на ЗОП. 
 

     Комисията продължи своята работа като покани участниците на 

05.09.2018г. от 13.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при 

отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 30.08.2018г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

А.М.  − ………(п)………… 

Членове: 

1. Г.Г.  − ………(п)………… 

2. М.П. − ………(п)………… 

3. М.С.− ………(п)………… 

4. М.М. − ………(п)………… 

 


