
 
 

Утвърждавам ………(п)………   Вх. № 9624 / 12.03.2019 г. 

12.03.2019 г. инж. Ж. Динчев 

 

 

До Изпълнителния директор  

на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД 

 

 

ДОКЛАД №5 

от комисия, назначена със Заповед № 205 / 12.02.2018 г. 

 

Относно: Резултати от разглеждане на заявленията за включване в квалификационна 

система, с рег. № 17132 и предмет “Доставка на метали” 

 

 

На основание чл.103 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и съгласно 

горепосочената заповед Комисия в състав: 

Председател: инж. И Х  – Ръководител ОМТС 

Членове:1. инж. Я Я   – Инженер металург, заваряване, „ОКМ” 

2. М П     – Юрисконсулт, „Правен отдел”  

3. М С     – Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 

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

отвори и разгледа подаденото заявление за включване в квалификационна система, с рег. № 

17132 и предмет “Доставка на метали”, в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и условията от документацията за участие в процедурата В работата 

на комисията встъпи резервният член инж. Я Я на мястото на инж. С К, която се пенсионира. 

 

Постъпило е следното заявление: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване на 

заявлението 

Час на 

получаване на 

заявлението 

1 „Железник - М“ ООД, гр. Стара Загора 8297 01.02.2019 13:14 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

 

1. След разглеждане на документите в заявлението, комисията констатира, че кандидатът 

„Железник - М“ ООД не е представил електронен ЕEДОП, опис на представените документи, 

нито пълномощно на лицето, разписало образеца на заявление. 

2. Комисията състави Протокол № 5 от 26.02.2019 г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите и го изпрати на кандидата, като 

определи срок от 5 работни дни за отстраняване на констатираните нередовности.  

3. След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на 

нередовности, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и установи следното: 

В указания срок, кандидатът „Железник - М“ ООД, с писмо вх.№ 8585 / 05.03.2019 г. е 

представил изискуемите документи. Комисията ги разгледа и установи следното: 

Кандидатът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис само от единия управител 

на дружеството. Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 41 от ППЗОП, в 

сила от 1 март 2019 г., когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях 

няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 

от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият 

разполага информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на 



останалите задължени лица. Кандидатът не е представил такава информация, поради което 

така представеният еЕЕДОП не отговаря на изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

Също така в представеният еЕЕДОП кандидатът е отбелязал в част IV - Критерии за подбор 

само раздел α, който съгласно указанията в ЕЕДОП следва да се попълни само ако 

възложителят е посочил в обявлението или документацията, че икономическият оператор 

може да се ограничи до попълването й в раздел α, без да попълва останалите раздели на част 

IV. В случая възложителят няма такова изискване и кандидатът е следвало да представи 

попълнена съответна информация в раздели А-Г на част IV. 

 

4. Комисията предлага на Възложителя да откаже включване в квалификационната система 

на кандидата „Железник - М“ ООД, гр. Стара Загора. 

Мотиви: Кандидатът не е доказал липсата на основания за отстраняване и съответствието 

с критериите за подбор в квалификационната система. 

 

Приложение: протокол №5 от работата на комисията. 

 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

инж. И Х  – .............(п)................. 

 

 

инж. Я Я  – .............(п)................. 

 

 

М П   – .............(п)................. 

 

 

М С    – .............(п)................. 

 

 

инж. Г Д  – .............(п)................. 

 


