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Изх. номер: 44932/21.12.2018г.  

ПРОТОКОЛ  № 1                           

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП 

 

чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие съгласно чл.18 ал.1, т.4 

от ЗОП с рег.№ 18140 и предмет „Доставка на дифузори за рециркулационни 

съоръжения и спирали за дюзи на абсорбер”   

 На 11.12.2018 г. в 10:00ч. комисия, назначена със заповед № 2199 / 11.12.2018 г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в състав: 

Председател:  

инж. AM  - Зам. Р-л КТО 
 

Членове: 

1. инж. ДС - Технолог, СОИ бл. 1-4 

2. ДЛ  - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС  - Експерт КД, АДФК 

4. инж. ЛЯ - Специалист търговия, ТО 
 

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

получените заявления в процедурата.  

На заседанието присъства М.Н.И. – упълномощен представител на кандидатa 

„Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД . 
 

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

ЗОП, председателят представи на членовете на комисията подадените заявления 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 кандидатите в обществената поръчка. 

        Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава 

ѝ, след което обяви получените заявления, предоставени му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили 5 (пет) заявления: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на кандидатите 

 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

подаване  на 

заявлението 

Час на 

подаване    

Обос. 

позиция 

1 
 „Енергоремонт – Кресна“ АД, 

гр. Кресна 
 

8176 07.12.18 13.35 
1 

2 
„Слъри стрийм технолоджис“ 

ЕООД, гр. София 
8179 10.12.18 11.53 

1 

3 
„Офис за минна индустрия и 

металургия“ ЕООД, гр. София 
8180 10.12.18 11.53 

2 

4 
„Т енд С инженеринг“ ООД, гр. 

Пловдив 
8182 10.12.18 11.53 

2 

5 
„Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара 

Загора 
8185 10.12.18 13.15 

2 
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Кандидатите са представили заявленията си в запечатани непрозрачни опаковки с 

нанесен входящ номер, името на кандидата и час на подаване. 

 

На 11.12.2018 г. в 10:00 часа комисията отвори заявленията на кандидатите по 

реда на тяхното постъпване и констатира следното: 

 

За кандидатите „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД, гр. София, „Офис за минна 

индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София и „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора – 

опаковките съдържат документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, електронен носител на 

информация и опис на представените документи. 

 

         За кандидата „Енергоремонт – Кресна“ АД, гр. Кресна – опаковката съдържа опис 

на представените документи, заявление, електронен носител на информация, техническо 

предложение и отделно запечатан плик с надпис „Ценово предложение“. Гореописаното 

представлява нарушение на чл. 47, ал.4 от ППЗОП и условията на процедурата. 

Съгласно изискванията на чл. 34 от ППЗОП кандидатът няма право да представя 

оферта на етап предварителен подбор. Съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, във връзка с чл. 

47, ал. 7 ППЗОП при провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана 

техническото и ценово предложение се представят с подаването на първоначалната 

оферта на следващия етап от процедурата. В противоречие с горното кандидатът е 

представил техническо и ценово предложение към заявлението си за участие.  

 Във връзка с горното и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП във връзка с чл. 34 

ППЗОП комисията предлага кандидата за отстраняване от процедурата, тъй като 

не е изпълнил условията, посочени в обявлението и документацията за участие за 

конкретния вид процедура. 

 

         За кандидата „Т енд С инженеринг“ ООД, гр. Пловдив – опаковката съдържа опис 

на представените документи, заявление, електронен носител на информация, техническо 

предложение и отделно запечатан плик с надпис „Ценово предложение“. Гореописаното 

представлява нарушение на чл. 47, ал.4 от ППЗОП и условията на процедурата. 

Съгласно изискванията на чл. 34 от ППЗОП кандидатът няма право да представя 

оферта на етап предварителен подбор. Съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, във връзка с чл. 47, 

ал. 7 ППЗОП при провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана 

техническото и ценово предложение се представят с подаването на първоначалната 

оферта на следващия етап от процедурата. В противоречие с горното кандидатът е 

представил техническо и ценово предложение към заявлението си за участие. 

Във връзка с горното и на основание чл. 107, т. 1 ЗОП, във връзка с чл. 34 

ППЗОП комисията предлага кандидата за отстраняване от процедурата, тъй като 

не е изпълнил условията, посочени в обявлението и документацията за участие за 

конкретния вид процедура. 

 

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 останалите кандидати са участвали в пазарна консултация за определяне 

прогнозната стойност на поръчката и установи, че  „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД 

е участвал в пазарна консултация.  

 

След това комисията продължи работата си като 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, че кандидатите отговарят на 

изискванията, тъй като заявленията им са представени в съответствие с изискванията на 

ЗОП, ППЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. 

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен 

подбор на заявленията. 

 

Комисията предлага на Възложителя да бъдат поканени за участие в преговори 

следните кандидати:   

 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидатите 

Обособена 

позиция 

1 „Слъри стрийм технолоджис“ ЕООД, гр. София 1 

2 „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД, гр. София 2 

3 „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора 2 

 

    До избраните кандидати да се изпрати покана за представяне на първоначална оферта. 

 

 Този протокол е съставен на 21.12.2018 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. АМ  - ……(п)…… 

Членове: 

1. инж. ДС  - ……(п)…… 

2. ДЛ                    - ……(п)…… 

3. МС   - ……(п)…… 

4. инж. ЛЯ  - ……(п)…… 


