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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. № 19018 и предмет “Дефектоскопен и технологичен 

контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №6 по време на 

основен ремонт – 2019 г.”  

 

      На 11.04.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№436/22.03.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:  

Д. М.             –  Дефектоскопист „Орган за контрол на метала“ 

Членове: 

1.  инж. Я. Я.               – Инженер Металург Заваряване ТНР –   

                                              „Орган за контрол на метала“ 

2. М. П.                    Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н.                     Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.                      Специалист търговия, Търговски отдел 

 

На основание  чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 oт 

09.04.2019г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

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

№ 13488 от 09.04.2019 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и 

отстраняване на нередовности, посочени в Протокол №1 oт 09.04.2019г. за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и 

установи следното: 

 

Участникът „СЖС България” ЕООД, София  с писмо вх. № 

13714/10.04.2019 г. ,  е представил изискуемите документи в законоустановения 

срок.   

       

Комисията разгледа допълнително представеният e- ЕЕДОП 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 участниците са представили всички изискуеми 

документи и техническите предложения съответстват на предварително 

обявените условия на възложителя съгласно документацията за участие и ЗОП.  
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     Комисията продължи своята работа като покани участниците на 

19.04.2019г. от 13.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при 

отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 15.04.2019г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

 

Председател:  

       Д. М.           ………(П)……… 

Членове: 

1. инж. Я. Я.        ………(П)……… 

2. М. П.            ………(П)……… 

3. С. Н.              ………(П)……… 

4. M. М.             ………(П)……… 

 




