
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 

поръчкас рег. № 17143 и предмет: “Доставка на задвижващи редуктори по стандарт 
на TGL 37088 14 LA или еквивалент ” 

 
На 06.03.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

201/12.02.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 

 
Председател:  

И.Т.     - Зам. Н-к, Вс и П 

Членове: 

1. З.З.     - Технолог, КТО 

2. Д.Л.    - Юрисконсулт, ПО  

3. М.С.    - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Г.Г.     - Търговски агент, Търговски отдел 
 
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 21.02.2018 г. и с писмо изх. 6633/21.02.2018 г. го изпрати на 
участниците в обществената поръчка. 

 
В определения срок от получаване на протокола участниците „Риск инженеринг” АД, 

гр. София с писмо вх. № 7507/27.02.2018 г. и TGE TRANSMISSION S.R.O, Чешка 
република с писмо вх.№ 7466/27.02.2018 г. представиха изисканите документи. 

 
След това комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи и констатира следното: 
Участникът TGE TRANSMISSION S.R.O, Чешка република е представил 

изискуемите документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, заложени от Възложителя. 

За участника „Риск инженеринг” АД, гр. София – от представения нов ЕЕДОП не 
става категорично ясно, че участникът е изпълнил една аналогична /сходна/ доставка през 
последните три години. 

 
На 14.03.2018 г. от 10:00 ч. на откритото си заседание комисията установи 

необходимост от получаване на допълнителни разяснения по процедурата за участника 
„Риск инженеринг” АД, гр. София, поради което пликовете с „предлаганите ценови 
параментри” не бяха отворени. На заседанието присъства представител на участника 
„Риск инженеринг” АД, гр. София – К. Р. – упълномощен представител. Комисията 
продължи своята работа като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.  

На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията изиска допълнителни разяснения 
от „Топлофикация София” АД, гр. София /писмо изх. № 9377/15.03.2018 г./ и „АЕЦ 
Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй /писмо изх. № 9378/15.03.2018 г./, по декларираните от 



участникът „Риск инженеринг” АД, гр. София договор №У - № 92/11.07.2016 г. и договор 
№ 362000004 ДИ-1236/18.11.2016 г. 

С писмо вх. № 10124/22.03.2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, предостави 
информация за изпълнението на договор № 362000004 ДИ-1236/18.11.2016 г., видно от 
която „Риск инженеринг” АД, гр. София, като Изпълнител по договора е доставил 
оборудване, което е сходно с предмета на обществената поръчка. 

С писмо вх. № 11012/29.03.2018 г. „Топлофикация София” АД, гр. София, 
предостави информация, в която посочва, че „Риск инженеринг“ АД като участник в  
ДЗЗД „Риси Консорциум“ е участвал в изпълнението на договор № У - № 92/11.07.2016 г., 
по който са извършени доставки със сходен предмет на предмета на обществената 
поръчка. 

Видно от получените разяснения комисията приема, че участникът „Риск 
инженеринг” АД, гр. София е изпълнил доставка с аналогичен/сходен предмет на 
предмета на обществената поръчка (доставка на задвижващи редуктори) през последните 
три години. 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 
предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, заложени от Възложителя в процедурата и констатира 
следното: 

Участниците са представили технически предложения по образец на Възложителя, 
които отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническите 
предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. 

 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на 08.05.2018 г. от 

10:30 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 27.04.2018 г. 
  
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  

И.Т.     - .........../п/........................  

Членове: 

1. З.З.     - ................/п/................... 

 

2. Д.Л.     - ............/п/....................... 

 

3. М.С.     - ................./п/.................. 

 

4. Г.Г.     - ................../п/................. 
 


