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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 16.01.2018  г. в 11:00 ч. комисия за провеждане на публично състезание по процедура 

за обществена поръчка с рег.№ 18162 и предмет „Ремонт на кранови пътища в „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД“, назначена със заповед № 87/ 16.01.2019  г. в състав: 

 

Председател:   
инж.  Д. М.      –  Началник  “Турбинен цех” 

Членове: 

1.  инж. С. С.       –  Началник цех -  “Сгуроотвал” 

2. М. Б.          Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.            Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.          Специалист търговия, Търговски отдел 

 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получената оферта в процедурата. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, 

председателят представи на членовете на комисията подадените оферти за участие и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което комисията започна своята работа. Членовете на 

комисията се съгласяват и дават право на председателя да осъществява кореспонденция с 

участниците в обществената поръчка. 

  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава ѝ, 

след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получав

ане  

Обособена 

позиция 

1 
„Дестинация България“ ЕООД, гр. 

Пловдив 
8269 15.01.19г. 10:08 I, II 

2 
„Партнърс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
8270 15.01.19г. 11:34 I, II 

3 
„Краностроене – инженеринг“ ЕООД, гр. 

София 
8271 15.01.19г. 12:56 I, II 

 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки, с нанесен 

входящ номер, имената на участниците и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и оповести 

тяхното съдържание, както следва: опис, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията инж. Д. М., инж. С. С. и М. М. подписаха техническото 

предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от участниците. 

  След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

  Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали 

участниците „Дестинация България“ ЕООД, гр. Пловдив, „Партнърс инженеринг“ ЕООД, гр. 

София и „Краностроене – инженеринг“ ЕООД, гр. София са участвали в пазарна консултация за 

определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, че участникът „Краностроене – 

инженеринг“ ЕООД, гр. София е предоставил пазарна консултация с  писмо вх. №34533/ 

02.10.2018г., публикувано на профила на купувача. 
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          Останалите участници не са предоставили пазарна консултации. 

 

След това, комисията 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:  

Участниците са представили всички необходими документи (в съответствие с 

изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 

документацията за участие в процедурата), като отговарят на изискванията за лично състояние 

и са в съответствие с критериите за подбор, с изключение на: 

 

Участника „Партнърс инженеринг“ ЕООД, гр. София 

1.  В Част II, Раздел А - Информация за икономическия оператор от еЕЕДОП в полето за 

обособените позиции, за които икономическият оператор желае да направи оферта, участникът 

не е посочил по кои обособени позиции ще участва в процедурата. 

         2. В Част ІV - Критерии за подбор, Раздел В - Технически и професионални способности, 

относно образователната и професионалната квалификация от еЕЕДОП участникът не е 

посочил: 

-правоспособност, придобита в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 04.03.2002 г. за 

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии 

по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки както и  

-правоспособност, придобита в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за 

условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване. 

 

Участника „Краностроене - инженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора 

1.  В Част II, Раздел А - Информация за икономическия оператор от еЕЕДОП в полето за 

обособените позиции, за които икономическият оператор желае да направи оферта, участникът 

не е посочил по кои обособени позиции ще участва в процедурата. 

         2. В Част II - Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за 

подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва от еЕЕДОП на 

въпроса дали икономическият оператор възнамерява да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката, участникът е отговорил „Не”. Видно от процентното съотношение за 

ползване на подизпълнител, което е посочил в еЕЕДОП участникът, посочването на  

конкретния подизпълнител и от представения еЕЕДОП на подизпълнителя, отговорът на горния 

въпрос следва да е „Да“. 

        3. В Част III. Основания за изключване, Раздел В. Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси, или професионално нарушение от еЕЕДОП на въпроса дали 

икономическият оператор или свързано с него предприятие е предоставял консултантски 

услуги на възлагащия орган или на възложителя или е участвал по друг начин в подготовката на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка участникът е отговорил отрицателно. Предвид 

факта, че участникът е взел участие в пазарни консултации по съответната обществена поръчка, 

следва да  отговори утвърдително на този въпрос. 

 

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

получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, следва да представи на комисията нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

     В противен случай и на основание чл. 54, чл. 55 или чл.107 от ЗОП, комисията ще предложи 

на Възложителя да отстрани участника от процедурата. 

     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. 
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 Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

21.01.2019 г. 

 

 

Председател:  

инж. Д. М.       ……(П)…… 

Членове: 

1. инж. С. С.      ……(П)……   

2. М. Б.        ……(П)……   

3. М. С.          ……(П)……  

4. М. М.            ……(П)…… 




