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ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП чрез публично състезание 

с рег.№ 19015 и предмет „Доставка на технически газове и еталонни газови смеси” 

 

На 07.03.2018г. в 09:20ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 348 / 

07.03.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:   

инж. ИХ     – Ръководител ОМТС 

Членове:  

1  ЛА  – Агент снабдяване, ОМТС 

2. МП  – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС  – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ  – Специалист търговия, Търговски отдел 

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с участниците и подписаха 

декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да осъществява 

кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 

 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подаденaта от участника оферта за участие в обществена поръчка 

в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагането му 

и условията от документацията за участие в процедурата. 

 

При отварянето на офертата не присъства представител на участника.   

 

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта. Председателят на комисията обяви офертата, 

предоставени му от Възложителя, както следва: 

 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участника 

 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване  

на офертата 

Час на 

подаване  

на офертата 

1 „Металик” АД, гр.  Стара Загора 8394 06.03.19 13.30 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно 

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

входящ номер, името на участника и часа на подаване. 

 

На 07.03.2018 г. в 09:20 часа комисията отвори офертата на участника и оповести документите, 

които тя съдържа. 

 

Членовете на комисията ЛА, МС и ПТ подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.   

С това приключи публичната част от работата на комисията. 
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РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

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

е участвал в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, 

че участникът не е предоставил пазарни 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: участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор.  

 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото предложение на 

участника, който отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и в тази връзка констатира следното:  

 

Техническото предложение от офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участника на 14.03.2019 г. от 9:20 часа в „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл.39, ал.2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП 

от офертата на участника. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

07.03.2019 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. ИХ     – ……(п)…… 

Членове:  

1  ЛА  – ……(п)…… 

2. МП  – ……(п)…… 

3. МС  – ……(п)…… 

4. ПТ  – ……(п)…… 


