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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.№18088 и предмет „Ъпгрейд на инверторни системи AEG 
40кVA, осигуряващи непрекъснато захранване на системата за управление и 
периферията на СОИ 7/8 и блок 2”,  

На 13.08.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 
1175/23.07.018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

 
Председател:  

 инж. М. М. - р-л звено АСУТП 
Членове: 

1. инж. Р. Ж.  - инж. АП 
2. М. Б.  - юрисконсулт, „Правен отдел“ 
3. С. Н.  - експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 
4. инж. Н. Д.  - специалист търговия - старши, „ТО” 

 
   След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване 

на нередовности, посочени в Протокол № 1 от 03.08.2018 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 Елком импекс ООД, гр. София с писмо вх. № 27789/06.08.2018г. е 
представил изискуемите документи в законоустановения срок.   

Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че 
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

След това комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане и оценка 
на техническото предложение на участника.  

 Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
техническото му предложение съответства на предварително обявените условия на 
възложителя съгласно документацията за участие и ЗОП.  

Комисията продължи своята работа като покани участника на 16.08.2018 г. от 10:30 
часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с „Предлагани 
ценови параметри“. 
 
          Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 13.08.2018 г. 
 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Председател:  
М. М.  – ..............(п)................ 
 
Членове: 
инж. Р. Ж. – ..............(п)................ 
 
М. Б.  – ..............(п)................ 
 
С. Н.                – ..............(п)................ 
 
инж. Н. Д. – ..............(п)................ 
 


