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Утвърждавам на 26.11.2018г.  (п)    Вх. номер 41168/26.11.2018г. 
Изпълнителния директор – инж. Ж. Динчев  

ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП чрез публично състезание 

с рег.№ 18137 и предмет „Подмяна на кондензаторни тръби на един брой кондензатор на 

турбина тип TCDF 36” 

На 02.11.2018г. в 11:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 1847 / 

02.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:  

инж. ПП  – Технолог,  Турбинен цех  

Членове: 

 1. инж. ББ  – Инженер-енергетик, Турбинен цех 

 2. ДЛ   − Юрисконсулт, Правен отдел  

 3. МС   – Експерт контрол на документи, ДАДФК 

 4. инж. КТ  − Специалист търговия, Търговски отдел 

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с участниците и подписаха 

декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да осъществява 

кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подадените от участниците оферти за участие в обществена 

поръчка в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за 

прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата. 

 

При отварянето на офертите присъстваха представители на участниците: 

- ЖГ – упълномощен представител на „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово; 

- ЕВ – управител на ДЗЗД :“Евро-атом“, гр. Русе 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти. Председателят на комисията обяви офертите, 

предоставени му от Възложителя, както следва: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участника 

 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване  

на 

офертата 

Час на 

подаване  

на 

офертата 

1 ДЗЗД “Евро-атом“, гр. Русе 8071 01.11.18 13.25 

2 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 8073 01.11.18 13.42 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, съгласно 

изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковките бяха нанесени 

входящ номер, името на участника и часа на подаване. 

 

На 02.11.2018 г. в 11:00 часа комисията отвори офертите на участниците и оповести 

документите, които те съдържат. 

 

Членовете на комисията инж. П. П, М. С. и инж. К. Т. подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на участниците.  
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С това приключи публичната част от работата на комисията. 

  

Комисията състави настоящия протокол на 26.11.2018 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. ПП – ……(п)…… 

Членове: 

1. инж. ББ  – ……(п)…… 

2. ДЛ  − ……(п)…… 

3. МС  – ……(п)…… 

4. инж. КТ − ……(п)…… 

 


