
 

 

“TЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

Вх. № ……44931……………. 

Дата ………..21.12.2018 г….. 

 
 

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.№ 18120 и предмет  “Доставка на резервни 

части за парни турбини ” 

 

На 13.12.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 1934 / 

14.11.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 

състав: 

 

инж. И. С.  - Ръководител КТО 

Членове: 

1. инж. Д. Н. - Технолог, ТЦ част 700 MW 

2. М. П. - Юрисконсулт, ПО  

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

4. инж. Н. Д. - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал. 4 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 03.12.2018 г. и с писмо изх. № 

42043/ 03.12.2018 г. го изпрати на кандидатите в обществената поръчка. 

 

След изтичане на законоустановения срок от 5 работни дни, комисията продължи 

своята работа и установи следното: 

 

За кандидата Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД - клон България 

Кандидатът Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД - клон България не представи 

изисканите им допълнителни документи. 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 по трета обособена позиция кандидата Тошиба Интернешънъл 

(Юръп) ЛТД - клон България поради това, че не е предоставил изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор. 

 

За кандидата Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София 

В установения срок с писмо вх. № 42923/10.12.2018 г. кандидатът Емтекс 

инженеринг ЕООД, гр. София представи допълнителни документи. Комисията ги 

разгледа и установи, че кандидатът отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор. 



 

 

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 Обособена позиция 

1 Сиана електрик ЕООД, гр. София І,ІІ и IV 

2 Ванца партнерс ООД, гр. Варна І,ІІ и IV 

3 Емтекс инженеринг ЕООД, гр. София І,ІІ и IV 

До избраните кандидати да се изпратят покани за представяне на първоначални 

оферти. 

 

Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, поради 

посочените в протокол 1 и 2 мотиви:  

№ Наименование и седалище на кандидата Обособена позиция 

1 Билдтрон ЕООД, гр Варна І и ІІ 

2 
Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД - клон 

България 
ІІІ 

3 UAB Svertas Group Литва І,ІІ и IV 

4 Технокомерс ООД. гр. Стара Загора І 

 

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

прекрати обществената поръчка в частта й по трета обособена позиция, тъй като 

единственото подадено заявление за участие е неподходящо. 

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 ..............20.12....................2018 г. 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. И. С.  - ……..(П)………. 

Членове: 

1. инж. Д. Н.  - ……..(П)………. 

2. М. П.  - ……..(П)………. 

3. М. С.  - ……..(П)………. 

4. инж. Н. Д.  - ……..(П)………. 

 


