
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 
поръчка с рег. № 18126 и предмет: „Сервизно обслужване и извършване на аварийни 
ремонтни дейности на компресори в цех „ХВО и Режими“ и „Ремонтно механична 
база”  

На 05.12.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед №1925/ 
13.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 
Председател:  
инж. М. Г. - Механик, цех ХВО и Р, ДЕ 
Членове: 
1. инж. С. Х. - Технолог, цех РМБ, ДР 
2. П. Х. - Юрисконсулт, ПО  
3.С. Н. - Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Г. Т. - Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 

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 29.11.2018г. и с писмо изх.№ 41702/29.11.2018г. го изпрати на 
участниците в обществената поръчка. 

 
В определения от възложителя срок участникът „БИКС” ООД, гр. Стара Загора 

представи изисканите допълнителни документи с писмо вх. № 42206/04.12.2018г.  
 
След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 

предложения на участниците в процедурата и констатира следното: 
 
Техническите предложения на участниците в процедурата са по образец на 

Възложителя, като отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 
 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на 10.01.2019г. от 

10.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с 
„Предлагани ценови параметри“ на участниците.  

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 07.01.2019г. 

  
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
инж. М. Г.       – ....................../п/...................... 
Членове: 

1. инж. С. Х. – ..................../п/........................ 

2. П. Х.         – ..................../п/........................ 

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

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


