
ТО/ММ/ПС 

 
Утвърждавам:………(п)………….     Вх.№11056/22.03.2019г. 
22.03.2019г.       Изп. директор 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 
 
На 21.01.2019г. в 10:30 часа комисия за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с рег.№18165 и предмет „Изготвяне на 
работни проекти на система за принудително парно охлаждане на ротор средно налягане 
на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски надзор от супервайзор при 
изпълнението на проектите“, назначена със заповед № 112/21.01.2019г. на Изпълнителния 
директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

 
Председател:  

   инж. В. П.  –   Зам. н-к ”ТЦ” 
Членове: 

  1. инж. Г. Г.  –   Инж. енергетик ,”ТЦ” 
  2. Д. Л.    –   Юрисконсулт, „Правен отдел” 

3. М. С.               –       Експерт контрол на документи, Дирекция „АДФК” 
  4. инж. П. С.      –  Специалист търговия, „ТО” 

 
 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 
получените оферти в процедурата. 

 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
 
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 2 (две) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване  

1 „Джи си ар“ ЕООД, гр. София 8278 17.1.2019 г. 11:40 
2 „Билдтрон“ ЕООД, гр. Варна 8281 18.1.2019 г. 14:56 

 
Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки с 

нанесен входящ номер, името на участника и часът на подаване. 
 
Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 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“. 
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Председателят на комисията инж. В. П. и членовете на комисията инж. Г. Г. и М. С. 
подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

 
След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 
 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали 

участниците са участвали в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на 
поръчката и установи, че няма предоставени пазарни консултации. Комисията провери 
дали са спазени изискванията на чл.44 от ЗОП и установи, че принципът на 
равнопоставеност на участниците не е нарушен.  

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: всички участници отговарят на критериите за подбор и 
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. 

 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците. 
 
 1.След разглеждане на техническото предложение на участника „Джи си ар“ ЕООД 
комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на 
изискванията на възложителя. 
 Мотиви: 
 Съгласно изискванията на Техническото задание, посочени в т. VI.3) на обявлението и 
в документацията за участие в обществената поръчка, участникът следва да притежава 
права на интелектуална собственост за оборудването, предмет на проектирането по 
обществената поръчка, което се доказва със съответен документ. 

Участникът „Джи си ар“ ЕООД не е доказал, че притежава права на интелектуална 
собственост за оборудването, предмет на проектирането по обществената поръчка. 
Участникът е представил фактури за закупени софтуерни продукти, които не доказват 
права на интелектуална собственост и не отговарят на изискването на възложителя. 
 Поради горното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП комисията предлага на 
възложителя да отстрани от процедурата участника „Джи си ар“ ЕООД, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 
 

2.След разглеждане на техническото предложение на участника „Билдтрон“ ЕООД 
комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на 
изискванията на възложителя. 
  Мотиви: 

Съгласно изискванията на Техническото задание, посочени в т. VI.3) на обявлението и 
в документацията за участие в обществената поръчка, участникът следва да притежава 
права на интелектуална собственост за оборудването, предмет на проектирането по 
обществената поръчка, което се доказва със съответен документ. 
  Участникът „Билдтрон“ ЕООД не е доказал, че притежава права на интелектуална 
собственост за оборудването, предмет на проектирането по обществената поръчка. 
Участникът е представил Полезен модел на патент за паротурбинна инсталация, 
собственост на друго лице -като липсва документ за прехвърляне на права на собственост 
или ползване на интелектуалната собственост на трети лица, в частност на участника в 
поръчката „Билдтрон“ ЕООД. 

Поради горното и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП комисията предлага на 
възложителя да отстрани от процедурата участника „Билдтрон“ ЕООД, тъй като е 
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представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 

 
На основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП комисията предлага на Възложителя да 

прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
рег.№18165 и предмет „Изготвяне на работни проекти на система за принудително парно 
охлаждане на ротор средно налягане на турбини К-215-130-1 /ст.№7 и ст.№8/ и авторски 
надзор от супервайзор при изпълнението на проектите“, поради това, че всички подадени 
оферти не отговарят на условията на Възложителя и са неподходящи. 

 
 
Комисията състави настоящия протокол на 22.03.2019 г. 
 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  
инж. В. П.     – ..............(п)................ 
 
Членове: 
инж. Г. Грозев   – ..............(п)................ 
 
 
Д. Л.       – ..............(п)................ 
 
 
М. С.                     – ..............(п)................ 
 
 
инж. П. С.     – ..............(п)................ 


