
ТО/ММ/ГД 

ПРОТОКОЛ № 4 

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.№ 17141 и предмет „Доставка на добавъчни материали за 

заваряване“ 

 

На 07.02.2019 г. в 14:00 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед №203 / 

06.02.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател: инж. С С   - Агент снабдяване, отдел МТС 

Членове: инж. К С  - ИКЗ, ОТКК 

  инж. Г Д  - Търговски агент, „ТО” 

  М Б   - Юрисконсулт, „Правен отдел” 

М С   - Експерт контрол на документи, Д„АДФК” 

 

Съгласно изискванията на т.3.3. ПЕРИОДИЧНО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА от документацията на квалификационна система с рег.№17141, 

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. 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА  

Председателят на комисията обяви постъпилите пликове с документи, предоставени 

му от Възложителя, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

допълнителни 

документи 

Дата на 

получаване 

1 „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара Загора 1752 14.01.2019 

2 „Ремотерм” ЕООД, гр. София 2463 18.01.2019 

3 „ИТТ България” ЕООД, гр. Стара Загора 2464 18.01.2019 

4 „ПАН” ЕООД, гр. Хасково 2649 21.01.2019 

5 „Каммартон България” ЕООД, гр. София 3337 25.01.2019 

6 „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас 3338 25.01.2019 

7 „Крепеж груп” ООД, гр. Стара Загора 3635 29.01.2019 

8 „Евромаркет- БРД” ООД, гр. София 3637 29.01.2019 

9 „Аметист” ЕООД, гр. Варна 3639 29.01.2019 

10 „Бордмаш инс” ЕООД, гр. София 3770 30.01.2019 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатана непрозрачна опаковка, 

съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковката 

беше нанесен входящ номер и името участника. 

Комисията отвори пликовете, оповести съдържанието им и разгледа подадените от 

участниците документи за актуализиране на информацията за участие в квалификационна 

система с рег.№ 17141 и предмет „Доставка на добавъчни материали за заваряване“ 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 „Сезар трейд” ЕООД, гр. Стара 

Загора; „ИТТ България” ЕООД, гр. Стара Загора; „ПАН” ЕООД, гр. Хасково; „Каммартон 

България” ЕООД, гр. София; „Съни Холидей 94” ООД, гр. Бургас; „Крепеж груп” ООД, гр. 

Стара Загора; „Евромаркет- БРД” ООД, гр. София; „Аметист” ЕООД, гр. Варна и „Бордмаш 

инс” ЕООД, гр. София отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и няма основания за прилагане на т.4.1.5 от раздел IV 



ТО/ММ/ГД 

Правила и критерии за изключване от системата от документацията на квалификационната 

система. 

 

Участникът „Ремотерм” ЕООД, гр. София е представил документи, при които са 

установени следните липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор: 

„Ремотерм” ЕООД, гр. София:  

1. Участникът  не е представил  електронен ЕЕДОП, надлежно подписан с електронен 

подпис от лицето по чл. 40 от ППЗОП.  

2. Комисията обръща внимание на участника, че в представения хартиен ЕЕДОП - част 

ІV Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности“, в т.1.б 

участникът не е декларирал, че има минимум три доставки с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези по предмета на квалификационната система, за която участва, за последните 

три години от датата на подаване на заявленията. 

 

Поради горното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участникът „Ремотерм” ЕООД следва да представи на 

комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация.  

В противен случай и на основание чл.141, ал.14 от ЗОП и т.4.1.5 от раздел IV Правила и 

критерии за изключване от системата от документацията на квалификационната система, 

комисията ще предложи на Възложителя да изключи участника от системата. 

 

Всички допълнителни документи се представят до 16.00 часа на последния ден от срока 

в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол 

на 19.02.2019 г. 

 

 

  КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

инж. С С  – .............(п)................. 

 

 

инж. К С  – .............(п)................. 

 

 

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

 

 

М Б    – .............(п)................. 

 

 

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


