
ТО/ММ/НД 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора 

 

 

До  

Изпълнителния директор 

на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД 

 

Утвърждавам :  (п) 

  Ж.Д. 

 

 

 

 

 

“TЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

вх. № ……42934……………. 

Дата ………..10.12.2018 г….. 

 

 

 

ДОКЛАД 

от  

комисия назначена със заповед № 1892 / 08.11.2018г. 

 

Относно: Резултати от работата на комисията по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 

18116 и предмет „Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна 

система тип UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2”. 

 

Председател:   

инж. М. Г.  - Началник ЕЦ 

 

Членове: 

1. инж. Н. Б. - Р-л. ел. лаб. ЕЦ 

2. М. П.  - Юрисконсулт, ПО  

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

4. инж. Н. Д. - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 
Заповед за назначаване на комисия: № 1892 / 08.11.2018г. 

 

Промени в състава на комисията: няма 

 

На 08.11.2018 г. в 10:00ч.ч. започна своята работа горепосочената комисия, като 

разгледа подаденото от кандидата заявление, а именно: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

1. АББ България ООД, гр. София 8088 07.11.18 10.34 

 



ТО/ММ/НД 

При отварянето на заявлението не присъства представител на кандидата АББ 

България ООД, гр. София. 

 

На закрито заседание комисията разгледа представеното заявление за участие в 

процедурата и на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП изготви Протокол от 14.11.2018г. 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.  

 

В законоустановения срок от получаване на Протокол № 1, кандидатът не представи 

изисканите документи.  

 

На 03.12.2018г. комисията продължи своята работа и заключи, че заявлението на 

кандидата АББ България ООД, гр. София не отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, 

комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата 

кандидата АББ България ООД, гр. София поради това, че не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или с изпълнението на критериите за подбор. 
 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 комисията предлага на възложителя да 

прекрати процедурата, тъй като единственото подадено заявление за участие е 

неподходящо. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са протоколи № 1 и 2 от работата на 

комисията. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. М. Г.  - …………(п)…………. 

 

Членове: 

1. инж. Н. Б. - …………(п)…………. 

2. М. П.  - …………(п)…………. 

3. М. С.  - …………(п)…………. 

4. инж. Н. Д. - …………(п)…………. 
 


