Вх.№ 42933/10.12.2018г.

ПРОТОКОЛ № 2
на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ППЗОП
с резултатите от предварителния подбор по обществена поръчка чрез
договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18100 и предмет
„Доставка на кабели и проводници”
На 05.12.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед
№ 1935/14.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”
ЕАД, в следния състав:
Председател:
инж. Зд. Т. – Зам.р-л отдел МТС
Членове:
1. инж. Ц. М.
- Механик, ЕЦ
2. М. П.
- Юрисконсулт, ПО
3. М. С.
- Експерт контрол на документи, АДФК
4. инж. Н. Д.
- Специалист търговия - старши, „ТО”
На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП
комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от
27.11.2018 г. и с писмо изх. № 41360/ 27.11.2018 г. го изпрати на кандидатите в
обществената поръчка.
В законоустановения срок от 5 работни дни кандидатите „Рив комерс“
ЕООД, гр. Варна с писмо вх.№41892/30.11.2018г. и „Юнидак консултинг“
ЕООД, гр. Бургас с писмо вх.№42260/04.12.2018г. представиха изисканите им
допълнителни документи.
Комисията разгледа допълнително представените документи и установи,
че кандидатите отговарят на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на
предварителен подбор на заявленията.
Комисията предлага на възложителя:
Кандидати, които да се поканят за участие в преговори:
№

Наименование и седалище на кандидата

1 Юнидак консултинг ЕООД, гр. Бургас
2 Рив комерс ЕООД, гр. Варна
3 Филкаб АД, гр. Пловдив
ТО/ММ/ПС

1

Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания:
няма.
До избраните кандидати да се изпратят покани за представяне на
първоначални оферти.
Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на
кандидатите и допълнително представените такива.
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави
настоящия протокол на 10.12.2018 г.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Председател:
инж. З. Т.

– ……(п)…………

Членове:
1. инж. Ц. М.

– ……(п)…………

2. М. П.

– ……(п)…………

3. М. С.

– ……(п)…………

4. инж. Н. Д.

– ……(п)…………

ТО/ММ/ПС

2

