
Утвърждавам: (п)       Изх. № 16008/10.05.2018 

Изп. директор - инж. Ж. Динчев 

дата: 10.05.2018 г. 

 

 

   ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, с резултатите от предварителния подбор по 

обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие, с рег.№18056 и предмет 

“Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на турбинен цех”, по четири обособени 

позиции 

 

На 09.05.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 654/ 02.05.2018г. на 

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

Председател:   

 инж. Г.Г  – Инженер енергетик, Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. П.П  – Технолог,  Турбинен цех 

2. Д.Л  – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. С.Н  – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. П.Т  – Специалист търговия, 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 03.05.2018 г. и  с писмо изх.№ 15136/03.05.2018г. го изпрати.на кандидатите в 

обществената поръчка.  

 

В срок до 5 работни дни от получаването му кандидатите представиха нови еЕЕДОП, 

съдържащи променена и/или допълнена информации, както следва: 

-  „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово - вх. № 15839/09.05.2018г. 

- „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загара - вх. № 15813/09.05.2018г. 

 

След това комисията продължи работата си като разгледа документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП, включително допълнително представените, за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че 

заявленията на кандидатите са представени в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в 

процедурата, приложени са всички изискуеми документи. 

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен подбор на 

заявленията 

 

Комисията предлага на Възложителя да се поканят за участие в преговори кандидатите: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 
Обособ. позиция 

1 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 1,2,3,4 

2 „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загара 1,2,3,4 

 

До избраните кандидати да се изпратят покана за представяне на първоначална оферта. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на кандидатите и 

допълнително представените документи. 

 



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

10.05.2018г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 
Председател:   

 инж. Г.Г  – ………(п)………. 

Членове:  

1  инж. П.П  – ………(п)………. 

2. Д.Л  – ………(п)………. 

3. С.Н  – ………(п)………. 

 4. П.Т  – ………(п)………. 

 


