
ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и техническото предложение от офертата на 
участника в процедура за възлагане на обществена поръчка /публично състезание/ с 

рег.№ 17029 и предмет „Доставка на летни работни костюми (яке с панталон)”

На 20.04.2017 г. -продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 459 / 
29.03.2017 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 
Председател: инж. Анелия Друмева -  Ръководител ОБЗР 
Членове: 1. инж. М ирослав Славов -  Инспектор ЗБР, ОБЗР

2. М аргарита Пенчева -  Ю рисконсулт, „Правен отдел”
3. М ариана Сталева -  Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК”
4. инж. Георги Дамянов -  Търговски агент, „Търговски отдел”
5. Георги Радичков - Техник- механик АП, цех „КИП, А и УИС”
6. Калина М ирчева - Техник произ. резултати -  горива, отдел „ПТО“

На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и 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 18.04.2017г. и с писмо 
изх. № 12953 / 18.04.2017 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка.

В законоустановения срок участникът „Тих труд - Стара Загора“ ЕООД, с писмо вх.№ 
13149/19.04.2017 г., представи изисканите документи.

Комисията провери документите за подбор, вкл. допълнително представените и констатира, 
че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

След това комисията взе решение да се пристъпи към разглеждане и оценка на техническото 
предложение на участника.

Комисията разгледа документите и констатира, че техническото предложение на „Тих труд - 
Стара Загора“ ЕООД отговаря на изискванията на обявлението на обществената поръчка, 
документацията за обществената поръчка, ЗОП и ППЗОП.

Комисията продължи своята работа като покани участника н а ^ л ^ Й О  17 г. от часа в
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на
. .Q .L .Q S : ........ 2017 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖ ДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

Председател: инж. Анелия Друмева 

Членове:

инж. Мирослав Славов 

М аргарита Пенчева 

Мариана Сталева 

инж. Георги Дамянов 

Георги Радичков 

Калина Мирчева

то/мм/пс


