
ПРОТОКОЛ № 2 

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 

поръчкас рег. № 18105 и предмет: „Доставка на хидромотор за задвижване на 

роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) “Strahan & 

Hensaw” 

На 30.10.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

1664/10.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 

следния състав: 

 

Председател:  

И.  Т.                - Зам. Началник цех ВС и пепелоизвоз 

 

Членове: 

1. А. А.                            - инж. механик, ВСиП 

2. М. П.                  - Юрисконсулт, ПО  

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

4. Г. Г.                           - Търговски агент, 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 24.10.2018 г. и с писмо изх. 

37446/24.10.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

След изтичане на срока, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи и констатира следното:  

В определения срок от получаване на протокола участникът „Седона – ОП“ 

ЕООД, гр. Стара Загора с писмо вх. № 37707/26.10.2018 г. представи нов еЕЕДОП, 

коректно попълнен. 

От участника “Рив комерс” ЕООД, гр. Варна, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП 

комисията изиска с писмо изх.№ 36102/15.10.2018г.доказателства за изпълнена 

доставка. С писмо вх.№36691/18.10.2018г. участникът представи нов еЕЕДОП в 

който не е посочил нито една изпълнена доставка по предмета на поръчката.  

        Като взе предвид гореизложеното комисията констатира, че участникът 

“Рив комерс” ЕООД, гр. Варна  не отговарят на критериите за подбор,  

поставени от Възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП предлага същия да 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

  От участника „БГ Телеком“ ЕООД, гр. Варна на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП 

комисията изиска с писмо изх.№ 36103/15.10.2018г.доказателства за изпълнена 

доставка.  С писмо вх .№36694/18.10.2018г. същият представи документи които не 

представляват доказателства за изпълнена от него доставка по предмета на 

обществената поръчка. 

 Като взе предвид гореизложеното комисията констатира, че участникът “ БГ 

Телеком“ ЕООД, гр. Варна  не отговарят на критериите за подбор,  поставени от 

Възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП предлага същия да бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

 



След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото 

предложениe на участника „Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора и установи, че 

същото отговаря на изискванията, на документацията за участие и ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 15.11.2018 г. от 

10:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 07.11.2018 г. 

  

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

 И. Т.     – ..................../п/....................... 

 

Членове: 

1. А. А.     – .................../п/......................... 

 

2. М. П.     – ................/п/............................ 

 

3. С. Н.     – ....................../п/...................... 

 

4. Г. Г.     – ..................../п/........................ 

 

 


