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ПРОТОКОЛ  № 1 

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

с рег.№ 19026 и предмет „Извършване на основен  ремонт на подгреватели ниско налягане 

№2, 3, 4, подгреватели високо налягане №5, 6, 7 и охладител пара  

от уплътненията на ТА-6” 

На 26.03.2019г. в 09:20. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 448 / 

26.03.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:   

 инж. ДМ     – Началник Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП – Технолог, Турбинен цех 

2. ПХ  – 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 подадените от участниците оферти 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 офертите присъства упълномощен представител на участника „Енергоремонт 

– Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово - БЖ. 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти. Председателят на комисията обяви офертите, 

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 „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 8467 25.03.19 13.27 

2 „Клас Бойчев“ ЕООД, гр. Стара Загора 8469 25.03.19 14.48 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, съгласно 

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

входящ номер, името на участника и часа на подаване. 

 

На 26.03.2019 г. в 09:20 часа комисията отвори офертите на участниците и оповести 

документите, които те съдържат. 

 

Членовете на комисията инж. ПП, МС, ПТ подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците. 

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 „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово е представил пазарна консултация 

за определяне на прогнозната стойност на поръчката. 

 

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 „Клас Бойчев“ ЕООД, гр. Стара Загора не отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор.  

 

За участника „Клас Бойчев“ ЕООД, гр. Стара Загора: 

Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т.5, б. „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. В т.4.1 от „Указания за участие в процедури за възлагане на 

обществени поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД в сила от 15.05.2018г.“ изчерпателно е 

посочено по какъв начин се създава и в какъв формат следва да бъде представен еЕЕДОП. 

Оценителната комисия не успя да отвори оптичния носител, на който би следвало да е съхранен 

ЕЕДОП на участника, поради това, че не са спазени указанията за записване на създадения 

документ. Поради невъзможността да бъде разчетен представения електронен документ, следва 

да се приеме, че такъв документ (еЕЕДОП) липсва. 

 

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

получаване настоящия протокол участникът следва да представи липсващите документи 

и/или да отстрани констатираните нередовности, като представят нови еЕЕДОП и/или 

други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

 

В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията ще предложи на 

Възложителя да отстрани участника от процедурата. 

 

Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 

окомплектовани с придружително писмо, адресирани до Търговски отдел. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертите 

на участниците. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 02.04. 

2019 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:   

 инж. Димитър Мутафчиев     – ……(п)…… 

Членове:  

1  инж. Павлин Павлов  – ……(п)…… 

2. Павел Хаджийски   – ……(п)…… 

3. Мариана Сталева   – ……(п)…… 

4. Пламена Тенева   – ……(п)…… 


