
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 поръчкас рег. № 18058 и предмет: “Доставка на 

оборудван шкаф с модули за управление за блок 8” 

На 29.05.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 
730 / 15.05.2018  г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, 
в следния състав: 

 
Председател:  

Н.Н.    - н-к цех КИП, А и АСУТП 
Членове: 

1. Д.Н.    - Зам. н-к цех КИП, А и АСУТП 
2. М.П.   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 
3. М.С.   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 
4. Н.Д.   - Специалист търговия - старши, „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 27.03.2018 г. и с писмо изх. 17866/ 
22.05.2018 г. го изпрати на участника в обществената поръчка. 

 
В законоустановения срок, до 5 работни дни: 
- участникът „Ханиуел“ ЕООД, гр. София с писмо вх. № 18314/25.05.2018г. 

е представил изисканите му допълнителни документи. 
Комисията разгледа представените допълнителни документи и констатира 

следното:  „Ханиуел“ ЕООД, гр. София е посочил в допълнително представения  
еЕЕДОП, че е участвал в пазарни консултации по процедурата, като в част III, 
раздел В, в полето относно пряко или косвено участие в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка е попълнил отговор „да“,  .      
  

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото 
предложение на участника. 

Участникът е представил техническо предложение по образец на 
Възложителя, което отговаря на изискванията на документацията за участие и 
ЗОП. 

След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички 
изискуеми документи. 

 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на 06.06.2018 

г. от 10:30 ч. 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 30.05.2018 г. 
 

       
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

   
 
Председател:  

Н.Н.    - ……П..…. 
Членове: 

1. Д.Н.    - ……П..…. 
2. М.П.   - ……П..…. 
3. М.С.   - ……П..…. 
4. Н.Д.   - ……П..…. 

 
 
 


