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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОПс резултатите от предварителния подбор по обществена 
поръчка с рег.№ 18060 и предмет „Услуги свързани с извършване на средни ремонтни 

дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4”  
 

 
На 05.07.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 964 / 19.06.2018г. на 
Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 

 
Председател:  
С.Д.        –  Началник цех “Сероочистващи инсталации на Енергийни блокове 1-4” 
Членове: 
1. Д.С.          –  Технолог “Сероочистващи инсталации на Енергийни блокове 1-4” 
2. П.Х.       − Юрисконсулт, Правен отдел  
3. С.Н.            − Експерт контрол на документи, ДАДФК 
4. М.М.           − Специалист търговия, Търговски отдел 
 

След отваряне на заявлението комисията констатира следното: 
Констатирани са липси и нередовности при разглеждане заявлението на кандидата  
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора за участие в обществена поръчка, чрез договаряне с 
предварителна покана за участие, с рег.№ 18060 и предмет „Услуги свързани с извършване на 
средни ремонтни дейности по основни и спомагателни съоръжения в цех СОИ бл.1-4”.  
 

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 02.07.2018 г. и  го изпрати на кандидата в обществената поръчка.  

В срок до 5 работни дни от получаването му кандидатът  „Техноинженеринг” ЕООД, гр.  
Стара Загора следва да отстрани описаните в Протокол №1 несъответствия с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор.  

 
С писмо изх.№ 23509/02.07.2018г. от  „Техноинженеринг” ЕООД, гр.  Стара Загора са 

поискани допълнителни документи, подробно описани в Протокол за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор от 02.07.2018 г.  

 
В определения срок кандидатът „Техноинженеринг” ЕООД, гр.  Стара Загора представи 

изискуемите документи – с писмо вх. №23919/04.07.2018г.   
  

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, следното: кандидатът 
„Техноинженеринг” ЕООД, гр.  Стара Загора е представил нов е-ЕЕДОП с попълнено поле 2а от 
раздел Б, част ІV от ЕЕДОП, относно информация за минималния оборот в сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката за последните 3 приключили финансови години. 

 
Заявлението за участие на кандидатa „Техноинженеринг” ЕООД, гр.  Стара Загора е 

представено 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. Кандидата отговаря на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен подбор 
на заявленията. 
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Комисията предлага на Възложителя да покани за участие в преговори  кандидата: 

 
№ Наименование и седалище на кандидата 

1 „Техноинженеринг” ЕООД, гр.  Стара Загора 
 
 
До избраният кандидат да се изпрати покана за представяне на първоначална оферта. 

 
Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявлениeтo на кандидатa и 

допълнително представените документи. 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

09.07.2018 г. 
 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:   

С.Д               − ………………… 

Членове:  

1  Д.С.     – ………………… 

2. П.Х.     – ………………… 

3. С.Н.       – ………………… 

4. М.М.     – ………………… 
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