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ПРОТОКОЛ № 5 
на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
заявленията за участие в квалификационна система, с рег. № 17055 и предмет “Ремонт на 

котелно оборудване” 
 

На 17.12.2018 г. в 13:20 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповеди 
№816/12.06.2017г.  и № 1638/01.11.2017г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 
2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:  
  инж. Д. Р.     – Началник „КЦ”  
Членове: 

  1. инж. И. И. – Зам. н-к ”КЦ” 
  2. инж. П. С.  – Специалист търговия, „ТО” 
  3. Д. Л. – Юрисконсулт, „Правен отдел” 

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

В работата на комисията встъпва резервен член С. Н. на мястото на М. С., която е в 
законоустановен отпуск. 

Всички членове и председателят на комисията получиха заявлениeто за участие и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да осъществява 
кореспонденция с кандидатите в квалификационната система. 

 

Председателят на комисията обяви заявлениeто, предоставено му от Възложителя, както 
следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 
номер на 

заявлението 

Дата на 
получаване 

на 
заявлението 

Час на 
получаване 

на 
заявлението 

Обособена 
позиция, за 

която 
участва 

1 
„Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. 
Пловдив 

8161 05.12.18 11.01 3 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатана непрозрачна опаковка, 
съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковката бяха 
нанесени входящ номер, името на кандидата и часа на подаване. 

На 17.12.2018г. в 13:20, комисията отвори заявлението за участие и разгледа 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

 
Налице са несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя. 
 

Представеният от кандидата „Арматурен сервиз“ ЕООД, гр. Пловдив еЕЕДОП на 
електронен носител не може да бъде разгледан от комисията, тъй като приложения към 
заявлението диск не се отваря. Кандидатът следва да представи нов еЕЕДОП на електронен 
носител, който да е в подходящия формат съгласно Указанията на Възложителя към 
документацията за обществената поръчка. 

Поради това, че в заявлението на кандидата е приложен ЕЕДОП на хартиен носител, за 
информация комисията разгледа съдържанието му и констатира следното: 

 Кандидатът не е отбелязал за коя обособена позиция на квалификационната система 
кандидатства, както и че посочените в ЕЕДОП дейности /услуги/ с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези по предмета на съответната обособена позиция за последните три години от 
датата на подаване на заявленията не отговарят на изискванията на Възложителя. За посочени 
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извършени дейности /услуги/ по предмета е необходимо кандидата „Арматурен сервиз“ ЕООД, 
гр. Пловдив да има самостоятелно сключени и изпълнени договори или възлагателни писма от 
Възложител или сключени и изпълнени договори като подизпълнител. 

Видно от посоченият списък с персонала не става ясно дали участникът притежава 
изискуемите два броя заварчици със съответната квалификация – ръчно електродъгово 
заваряване (111), заварчик на тръби съгласно БДС ЕN 287-1 или еквивалентно и сертификат за 
заваряване материали 1.1, 1.2, 6.1, 6.2 съгласно ISO/TR 15608:2013 или еквивалентно. 

 
 Съгласно изискванията на ЗОП, ЕЕДОП се представя само на електронен носител. 
 
Поради това и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаване настоящия протокол кандидатa следва да представи липсващите документи 
и/или да отстрани констатираните нередовности, като представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.141, ал.11 от ЗОП, комисията ще предложи 
на Възложителя да откаже включване на кандидата в квалификационната система. 
 

Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо. 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на кандидатите. 
 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 

на 04.02.2019 г. 

 
  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател: 
 
инж. Д. Р.      – .............(п)................. 
 
Членове: 
 
1. инж. И. И.  – .............(п)................. 
 
 
2. инж. П. С.  – .............(п)................. 
 
 
3. Д. Л.   – ............(п)................. 
 
 
4. С. Н.  – .............(п)................. 
 


