
ТО/ММ/КТ    1  

ПРОТОКОЛ №2 

 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и техническото предложение от  офертата на 

участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с рег. № 18125 и предмет 

„Доставка на три броя хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36“ 

 

На 26.11.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№1773/25.10.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 

състав: 

 

Председател:   

А.М.         – Зам. ръководител КТО 

Членове:  

1. П.Ч.         – Ръководител звено ПКПР,  Турбинен цех 

2. М.П.       – Юрисконсулт, Правен отдел 

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

4. П.Т.        – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.4 от 

ЗОП комисията изготви Протокол №1 oт 13.11.2018г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и с 

писмо изх. № 39750 от 13.11.2018 г. го изпрати на участника в обществената поръчка. 

 

В законоустановения срок от получаване на протокола участникът „Бюро за развитие и 

техника“ ЕООД гр. София с писмо вх. № 40491/20.11.2018 г. представи допълнителен ЕЕДОП 

в електронен вид, с който отстрани констатираните нередовности. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение 

на участника. 

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените 

условия на обществената поръчка. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участника на 03.12.2018г. от 13:00 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 

27.11.2018г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

инж. Атанас Митев       –………(п)…..… 

Членове: 

1. инж. Пламен Чамов     –………(п)…..… 

2. Мария Пандова        –………(п)…..… 

3. Мариана Сталева       –………(п)…..… 

4. Пламена Тенева       –………(п)…..… 


