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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, с резултатите от предварителния подбор по процедура 

за възлагане чрез публично състезание с рег.№ 19016 и предмет „Доставка на гуми” по две 

обособени позиции 

 

На 26.03.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 380 / 

13.03.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:  

 И. Х.   - Ръководител Автостопанство 

Членове: 

1. А. Т.     - Агент снабдяване, ОМТС 

2. П. Х.     - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.  - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я. - Специалист търговия, ТО 
 

    В работата на комисията встъпи резервният член П. Х. – Юрисконсулт, Правен отдел, на 

мястото на М. Б., който е в законоустановен отпуск. 

    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 14.03.2019 г. и с писмо изх. № 10045 /14.03.2019г. го изпрати на участниците в 

обществената поръчка. 

       В срок до 5 работни дни от получаването му участникът „Мит“ ЕООД, гр. София 

представи нов еЕЕДОП, съдържащ променена и/или допълнена информация с писмо вх. № 

10396/18.03.2019г.  
  

Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че участникът 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. 

След това комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане и оценка на 

техническите предложения на участниците.  

Комисията констатира, че техническите предложения от офертите на участниците 

съответстват на предварително обявените условия на възложителя съгласно документацията 

за участие и ЗОП.  

 

       Комисията продължи своята работа като покани участниците на 29.03.2019 г. от 10.00 

часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани 

ценови параметри“. 

 

Този протокол е съставен на 26.03.2019 г. 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

И. Христов    - ……(п)………… 

Членове: 

1. А. Т.                  - ……(п)………… 

2. П. Х.             - ……(п)………… 

3. М. С.            - ……(п)………… 

4. Л. Я.            - ……(п)………… 


