
Вх.№ 20633 / 11.06.2019 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 на договаряне с предварителна покана за участие за сключване 

на рамково споразумение, рег.№ 19043 с предмет „Доставка и монтаж на защитно 

антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8” 

 

 

На 07.06.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 782 / 31.05.2019 г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:  

 инж. Лъчезар Маринов – Н-к цех „СОИ 5-8” 

Членове: 

инж. Димитър Кирков  - Инж.-механик, цех „СОИ 5-8” 

Мария Пандова   - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

Симеонка Николова   - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

инж. Георги Дамянов  - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на нередовности, 

посочени в Протокол № 1 от 05.06.2019 г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и 

установи следното: 

Кандидатът „ЗКИ – Волта“ ООД, гр. Димитровград с писмо вх. № 20319 / 07.06.2019 г. е представил 

изискуемите документи. 

 

Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, включително допълнително 

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

поставени от възложителя и констатира следното: 

Заявлението на кандидата е представено във вид и комплектовано 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. Кандидатът отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Във връзка с предоставената от кандидата пазарна консултация за определяне прогнозната стойност 

на поръчката, комисията провери дали са спазени изискванията на чл.44 от ЗОП и установи, че 

принципът на равнопоставеност не е нарушен. Пазарната консултация не води до нарушаване на 

конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност. 

 

 

След това комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен 

подбор на заявленията. Комисията предлага на възложителя: 

 

1. Кандидат, който отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

следва да се покани за участие в преговори: 

№ Наименование и седалище на кандидата 

1 „ЗКИ – Волта“ ООД, гр. Димитровград 

 

2. Кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания: няма. 

 

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

 

 



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

11.06.2019 г. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:  

инж. Лъчезар Маринов  – ..............(п)................ 

 

Членове: 

инж. Димитър Кирков  – ..............(п)................ 

 

 

Мария Пандова   – ..............(п)................ 

 

 

Симеонка Николова    – ..............(п)................ 

 

 

инж. Георги Дамянов  – ..............(п)................ 


