
 

 

“TЕЦ Марица изток 2“ ЕАД 

с. Ковачево, обл. Ст. Загора 

Вх. № ……17170……………. 

Дата ………..14.05.2019 г….. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ППЗОП 

с резултатите от предварителния подбор по обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19031 и предмет  

“Ъпгрейд на управляващата част на статична възбудителна система тип 

UNITROL 5000, производство на „АВВ” на Блок № 2” 

 

 

На 09.05.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 

№ 580 / 23.04.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” 

ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

инж. Милен Генов  - Началник ЕЦ 

Членове: 

1. инж. Николай Бойчев  - Р-л. ел. лаб. ЕЦ 

2. Мария Пандова  - Юрисконсулт, ПО  

3. Симеонка Николова - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. инж. Нено Димов  - Специалист търговия - старши, „Търговски 

отдел” 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП 

комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 

02.05.2019 г. и с писмо изх. № 16044/ 02.05.2019 г. го изпрати на кандидата в 

обществената поръчка. 

В законоустановения срок от 5 работни дни, с писма вх. № 

16555/08.05.2019г. и кандидатът АББ България ЕООД, гр. София представи 

допълнителни документи. 

Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл.39, ал.2 

от ППЗОП на кандидата, включително допълнително представените документи, 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че заявлението на кандидата е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените от 

Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в 

процедурата, приложени са всички изискуеми документи. Кандидата отговаря 



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

възложителя. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на 

предварителен подбор. 

Комисията предлага на възложителя: 

Кандидат, който да се покани за участие в преговори: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

1. АББ България ЕООД, гр. София 

 

Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания: 

няма. 

До избрания кандидат да се изпрати покана за представяне на 

първоначална оферта. 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявлението на 

кандидата и допълнително представените такива. 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави 

настоящия протокол на ................13.05.................2019 г. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Милен Генов   - ………(П)………. 

 

Членове: 

 

1. инж. Николай Бойчев - ………(П)………. 

 

2. Мария Пандова  - ………(П)………. 

 

3. Симеонка Николова  - ………(П)………. 

 

4. инж. Нено Димов  - ………(П)………. 

 


