
 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – с.Ковачево, обл. Ст. Загора 

 

УТВЪРДИЛ 

Изп. директор: …….(п)……. 

  инж. Ж.Динчев 

08.01.2019 г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  П Р О Т О К О Л OT 18.12.2018Г. 

за резултатите от работата на комисията по поръчка на събиране на оферти с обява на стойност 

по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП 

 

Днес, 04.01.2019 г., на основание Заповед № 2253 / 18.12.2018 г. и във връзка с възлагане на 

поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с рег.№ 918095 

и предмет „Застраховка Гражданска отговорност на МПС, собственост на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД”, се събра комисия на закрито заседание в състав:  

инж. И Х  – Р-л „Автостопанство” 

К Б   – Счетоводител, „ФСОПА” 

М Г   – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

С Н   – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 

инж. Г Д   – Търговски агент, „Търговски отдел” 

 

Във връзка с постъпила информация за допусната неточност от комисията при разглеждане на 

офертата на един от участниците в поръчката, на закрито заседание комисията повторно 

разгледа офертата на участника „Дженерали застраховане“ АД, гр. София за съответствие с 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и критериите за подбор на възложителя и изискванията, 

посочени в обявата констатира следното: 

За участника „Дженерали застраховане“ АД, гр. София 

     Участникът е представил декларации на електронен носител, подписани с електронни 

подписи, съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП по образец на възложителя за обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП и по чл. 101, ал. 11 във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП за лицата: ВЕРНЕР 

МЬОРТЕЛ, ЛУЧАНО ЧИРИНА и БЕАТА ПЕТРУШОВА, като е изпълнил изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и обявата на обществената поръчка. На това основание комисията предлага да се 

измени и допълни Протокола за резултатите от работата на комисията по поръчка на събиране 

на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, като отпадне частта с предложението 

на комисията за отстраняването на участника „Дженерали застраховане“ АД, гр. София  и се 

класира офертата на участника, както следва: 

apis://dbIndex=2&ltxtsrc=%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A0%20%D0%9C%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%9B&utf8=1/
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1. Заличава се текстът касателно отстраняването на участника „Дженерали 

застраховане“ АД, гр. София . 

2. Офертите на участниците ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, гр. София и „Дженерали 

застраховане“ АД, гр. София съответстват на изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

изискванията на възложителя, посочени в обявата. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

На основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП членовете на комисията класираха офертите, както 

следва: 

№ Участник Класиране 
Цена 

лeва 

1. ЗАД „ОЗК – застраховане“ АД, гр. София   I място 25 483,50 

2. „Дженерали застраховане“ АД, гр. София II място 28 499,10 

 

 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

инж. И Х  - ..............(п).............. 

 

К Б   - ...............(п)............. 

 

М Г   - ...............(п).............. 

 

С Н   - ...............(п).............. 

 

инж. Г Д  - ...............(п).............. 

 


