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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от  офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег.№18030 и предмет  

„Реконструкция на КРС 205А - подмяна на честотни преобразуватели  

на ход на движение и въртене и цялостна подмяна  

на софтуера на управление на багера” 
 

 На  22.05.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

513/03.04.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:  
инж. Н. Б.     - Ръководител ел. лаборатории, ЕЦ 

Членове: 

1. М. Б.     - Юрисконсулт, „Правен отдел“  

2. Т. Т.     - Специалист търговия, „Търговски отдел“ 

3. инж. Б. И.    - Зам. ръководител ел. лаборатория – ВС 

4. С. Н.     - Експерт контрол на документи, „АДФК” 

 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП 

комисията изготви Протокол за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от 

14.05.2018г. и с писмо изх. № 16593/14.05.2018г. го изпрати на участника в 

обществената поръчка. 

В законоустановения срок, до 5 работни дни участника „Верея електроникс 

“ООД, гр. Стара Загора с писмо вх. № 16909/15.05.2018г., представи допълнително 

изискания документ. 

Комисията разгледа допълнително представения документ и констатира, че 

участника не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, както следва: 

Участникът „Верея електроникс“ ООД, гр.Стара Загора 
  С писмо вх. № 16909/15.05.2018г., участникът представи допълнително нов 

еЕЕДОП, от който става видно, че в противоречие с изискванията на чл.41, ал.1 от 

ППЗОП във връзка с чл.40 от ППЗОП еЕЕДОП е подписан с електронен подпис 

само от един от тримата управители на дружеството – И. К. И. 

На основание гореизложеното и в съответствие с разпоредбата на чл.107, т.1, 

от ЗОП комисията предлага участника „Верея електроникс“ООД, гр.Стара Загора 

да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като участникът не отговаря на 

условие от документацията. 

       Предвид предложението на комисията за отстраняване на единствения 

участник по обществената поръчка са налице императивните условия за 

прекратяване на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП поради факта, че всички 

подадени оферти са неподходящи и на това основание комисията предлага на 

Възложителя да се прекрати обществената поръчка. 
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Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 04.06.2018г. 

 

  

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
  

Председател:  

инж. Н. Б.   - …………(п)……….. 

Членове: 

1. М. Б.   - ………….(п)………. 

 

2. Т. Т.   - …………(п)………… 

 

3. инж. Б. И.  - …………(п)………… 

 

4. С. Н.   - …………(п)…………. 
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