
 

ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

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 чрез 

публично състезание с рег. №18013 и предмет „Доставка и монтаж на технически средства 

за измерване на разход димен газ след СОИ-1,СОИ-2,СОИ-5/6,СОИ-7 и СОИ-8” 

 

На 18.05.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена с заповед № 510 / 03.04.2018 г. 

на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

Председател:  

инж. Л К – Р-л звено „Спец. измервания и защити“, цех „КИП, А и УИС” 

Членове: 

1. инж. Д П - Експерт КИП и автоматика, цех „КИП, А и УИС” 

2. М Г  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

3. С Н  - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

4. инж. Г Д - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на 

нередовности, посочени в Протокол № 1 от 09.05.2018 г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите, комисията продължи своята 

работа в закрито заседание, и установи следното: 

 

Участникът „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево с писмо вх. № 16281/11.05.2018 г. е представил 

изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

 

Участникът „Лабексперт“ ООД, гр. София с писмо вх. № 17096/16.05.2018 г. е представил 

изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, тъй като отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и са представили всички изискуеми документи. 

 

Участниците са представили технически предложения по образец на Възложителя. В тях 

са декларирали, че ще изпълнят поръчката съгласно изискванията на възложителя: 

1. Срок за изпълнение: 12 месеца след сключване на договор. Изпълнението на поръчката 

обхваща следните етапи: 

- Изработка на работен проект до 2 месеца, след сключване на договор; 

- Доставка на оборудване до 3 месеца, след сключване на договор; 

- Монтаж и въвеждане на средствата за измерване през време на ремонти на СОИ-1, СОИ-2, 

СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 – съгласно Ремонтната програма за 2018 г. 

2. Място за доставка: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. 

3. Изисквания за качество: - Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с всички изисквания 

на Възложителя посочени в Техническото задание.  

4. Гаранционен срок: За доставените измервателни устройства гаранционния срок е 12 месеца 

от датата на монтаж или 18 месеца от датата на доставка. 

 

След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че Техническите 

предложения на участниците отговарят на изискванията на възложителя. Представени са 

всички изискуеми документи. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 31.05.2018 г. от 13:00 

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 

23.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Л К   – .............(п)................. 

 

Членове: 

инж. Д П   – ..............(п).................. 

 

 

М Г    – ...............(п).................  

 

 

С Н    – ...............(п)................. 

 

 

инж. Г Д   – ..............(п).................. 


