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ПРОТОКОЛ № 6 
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 по квалификационна система с рег.№ 

17055 и предмет „Ремонт на котелно оборудване“ 

 
На 04.02.2019г. в 10:00ч. 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, „ПО” 

4. М. С. – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 
 
Съгласно изискванията от Документацията на квалификационна система с 

рег.№17055, участник, включен в квалификационната система е длъжен всяка година от 01 
до 31 януари да актуализира информацията, предоставена при включването му в 
квалификационната система, чрез представяне на ЕЕДОП. Съгласно чл.67, ал.4 от Закона 
за обществените поръчки във връзка с §29, т.5, б. „а” от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в 
електронен вид. 
  Комисията получи подадените от участниците пликове с документи за 
актуализиране на информацията за участие в квалификационната система,. 

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

 
РАБОТА НА КОМИСИЯТА  

Председателят на комисията обяви входящите номера на постъпилите пликове с 
документи, предоставени му от Възложителя, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 
номер на 

допълнител
ни 

документи 

Дата на 
получаване 

на 
заявлението 

Обособена 
позиция, за 

която 
участва 

1 „Рудин” ООД, гр. Стара Загора 1063 09.01.2019г. 
I-ва, II-ра и 

III-та 
2 „Металик” АД, гр. Стара Загора, 1429 10.01.2019г. I-ва 

3 
„Енергоремонт – Гълъбово” АД, гр. 
Гълъбово 

1430 10.01.2019г. II-ра и III-та 

4 
„Металинвест – ремко” ЕООД, гр. Стара 
Загора 

1432 10.01.2019г. I-ва 

5 
„Техноинженеринг” ЕООД, гр. Стара 
Загора 

3476 28.01.2019г. I-ва 

6 „Петко Петков – 24” ЕООД, гр. Раднево 3778 30.01.2019г. I-ва и II-ра 
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ДЗЗД Консорциум Енергогруп, гр. Стара 
Загора, състоящ се от: 

-„Валис“ ЕООД – гр. Стара Загора  

-„Елит-монтаж“ ООД- гр. Стара Загора  

-„Монтаж инженеринг“ ЕООД- гр. 
Димитровград 

3814 30.01.2019г. I-ва 

Участници, който не са актуализирали информацията, предоставена при 
включването им в квалификационната система в срок до 31.01.2019г.: няма 

 
Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, 

съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковките 
беше нанесен входящ номер и името участника. 

 
Комисията отвори пликовете, оповести документите, които те съдържат и разгледа 

подадените от участниците документи за актуализиране на информацията за участие в 
квалификационна система, с рег.№ 17055 и предмет „Ремонт на котелно оборудване” в 
съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагането 
му и условията от документацията за участие в системата и констатира следното:  

 
Представените документи (ЕЕДОП) от участниците „Рудин” ООД, гр.Стара Загора, 

„Металик” АД, гр.Стара Загора, „Енергоремонт – Гълъбово” АД, гр. Гълъбово  и ДЗЗД 
Консорциум Енергогруп, гр. Стара Загора отговарят на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и няма основания за прилагане на т.4.1.5 
и т. 4.1.6 от раздел IV Правила и критерии за изключване от системата от документацията 
на квалификационната система. 

 

За кандидата „Петко Петков – 24”  ЕООД: 

В представените еЕЕДОП за I-ва и за II-ра обособени позиции: част II, раздел А не е 
посочена обособената позиция, за която е подаден еЕЕДОП и в част II, раздел Б не са 
попълнени данни за икономическия оператор. 

По позиция 1(Ремонт(основен, среден, авариен и др.) на котелно оборудване(ППС, 
МВ, ГУ, ГЗШ, ПСВ, БСД, ИВП, ЕФ, ХШО, въздуховоди, газоходи, стълби и площадки, 
носещи конструкции, тръбопроводи ниско налягане и др. инсталации) кандидатът не е 
декларирал, че разполага с крик-латерна, съгласно изискването на т.5.1 от раздел III.1.9. 

 

За кандидата „Техноинженеринг”ЕООД, гр.Стара Загора:  

По позиция 1(Ремонт(основен, среден, авариен и др.) на котелно оборудване(ППС, 
МВ, ГУ, ГЗШ, ПСВ, БСД, ИВП, ЕФ, ХШО, въздуховоди, газоходи, стълби и площадки, 
носещи конструкции, тръбопроводи ниско налягане и др. инсталации) кандидатът не е 
декларирал, че разполага с крик-латерна, съгласно изискването на т.5.1 от раздел III.1.9) 

 

За кандидата „Металинвест – ремко”ЕООД, гр.Стара Загора: 

Представеният от участникът еЕЕДОП на електронен носител не е подписан от 
управителя на  дружеството, което е в противоречие с разпоредбите на чл.40 от ППЗОП. 
Следва да бъде представен подписан еЕЕДОП с електронен подпис от управителя на 
дружеството. 

 



ТО/ММ/ПС 3

Поради това и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 
получаване настоящия протокол кандидатите следва да представят липсващите 
документи и/или да отстранят констатираните нередовности, като представят нов 
ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП от ЗОП, комисията ще 
предложи на Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата. 

 
 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 
на 26.02.2019 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. М. С. – …………(п)…………….. 
 


