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ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, с резултатите от предварителния подбор по 

процедура за възлагане чрез публично състезание с рег.№ 19059 и предмет 

„Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8” по три 

обособени позиции 

 

На 11.07.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 832 / 

11.06.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния 

състав: 

Председател:  

 инж. Георги Василев - Ръководител отдел Инвестиции 

 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков         - ЗНЦ, СОИ Блок 5-8 

2. Светлозара Маринова  - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. Симеонка Николова       - Експерт КД, АДФК 

4. инж. Лора Янкова     - Специалист търговия, ТО 

 

В работата на комисията встъпи резервният член Светлозара Маринова – 

Юрисконсулт в Правен отдел, на мястото на Павел Хаджийски, който е в 

законоустановен отпуск. 

     На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП от 14.03.2019 г. и с писмо изх. №21422 / 17.06.2019г. го изпрати 

на участниците в обществената поръчка. 

       В срок до 5 работни дни от получаването му участникът „Бауер България“ ЕООД, 

гр. София представи допълнителна информация с писмо вх. № 21838/19.06.2019г.  

 Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че 

участникът не е представил нов еЕЕДОП. Първоначално представеният еЕЕДОП не е 

подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, а от трето лице – Лидия 

Владимирова Йорданова. С допълнителните документи, участникът е представил 

пълномощно от управителя, с което упълномощава Лидия Владимирова Йорданова да 

подписва от името на дружеството всякакви книжа и документи. Също така е 

представена и декларация по чл. 41 от ППЗОП, с която упълномощената декларира, 

че разполага с информация за достоверността на декларираните в подписания от нея 

еЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, относими 

за управителя Митко Атанасов Стойков. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от 

ЗОП, когато кандидатът или участникът се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това 

физическо лице. Пълномощникът на управителя е следвало да представи декларация 

за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, относими към него, но такава не 

е представена. Също така, участникът е посочил в е)ЕЕДОП - в част ІV Критерии за 

подбор, б. „Г“, че не разполага със сертификат за управление на околната среда с 

обхват, приложим към предмета на обособената позиция, за която участва. 

Изискването за представяне на сертификат за управление на околната среда е един от 

критериите за подбор на участниците.   
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП комисията предлага на 

Възложителя да отстрани от участие в процедурата участникът „Бауер България“ 

ЕООД, гр. София, поради това, че не отговаря на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 

Тъй като по първа обособена позиция няма други подадени оферти, комисията 

предлага на възложителя да бъде прекратена обществената поръчка в частта и по 

първа обособена позиция на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като 

единствената подадена оферта е неподходяща. 

 

По втора обособена позиция от обществената поръчка няма подадени оферти. На 

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

прекратена обществената поръчка в частта й по втора обособена позиция. 

 

След това, комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане и 

оценка на техническото предложение на участника по трета обособена позиция 

„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. Стара Загора.  

Комисията констатира, че техническото предложение от офертата на участника 

съответства на предварително обявените условия на възложителя съгласно 

документацията за участие и ЗОП.  

 

       Комисията продължи своята работа като покани участниците на 16.07.2019 г. от 

09.30 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на пликовете с 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

Този протокол е съставен на 11.07.2019 г. 

 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Георги Василев          - ………(п)……… 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков                - ………(п)……… 

2. Светлозара Маринова        - ………(п)……… 

3. Симеонка Николова            - ………(п)……… 

4. инж. Лора Янкова              - ………(п)……… 

 


