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 “ТЕЦ Мариа изток 2” ЕАД 
        с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

                                                                                                                      Вх.№.18553 
                                                                                                                                            Получено на 23.05.2019 г.  

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП с резултатите от предварителния подбор по 
обществена поръчка с рег.№ 19022 и предмет „Доставка на PHD – сървър за 
системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни точки) 
за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД”  

 
 На 22.05.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 658/ 
09.05.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 
състав: 

 
Председател:  
инж. Данчо Новачев – Зам. н-к цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 

 
Членове: 
1. инж. Мирослав Маринов – Р-л група, цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 
2. Маргарита Пенчева – Юрисконсулт, ПО  
3. Мариана Сталева – Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Галина Табакова – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 

С писмо изх.№ 17672/16.05.2019г. на кандидaта „Ханиуел“ ЕООД, гр. София бе 
изпратен Протокол за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, с който са поискани 
допълнителни документи, подробно описани в протокола.  

 
В определения срок кандидатът “Ханиуел“ ЕООД, гр. София представи 

изискуемите документи – с писмо вх. №18350/22.05.2019г. Комисията ги разгледа и 
установи, че „Ханиуел“ ЕООД, гр. София отговаря на критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 
 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на 
предварителен подбор на заявленията. 

 
Комисията предлага на Възложителя да покани за участие в преговори  кандидатът: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата 
Обособени 
позиции 

1 „Ханиуел“ ЕООД, гр. София I, II 
 

До избраният кандидат да се изпрати покана за представяне на първоначална 
оферта. 
 
 
 



 

ТО/ММ/ММ   Стр. 2  

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на 
кандидата и допълнително представените документи. 

 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 23.05.2019г. 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
инж. Данчо Новачев – ............../п/................ 
 
Членове: 
1. инж. Мирослав Маринов – ............../п/................ 

2. Маргарита Пенчева – ............../п/................ 

3. Мариана Сталева – ............../п/................ 

4. Галина Табакова – ............../п/................ 

 
 
 


