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ПРОТОКОЛ № 1 

на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 26.11.2018г. в 13:00ч. комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка, чрез процедура на договаряне с предварителна покана с рег. № 18124 и 

предмет „Доставка на резервни части за прахоприготвящи системи (ППС), 

изнесен въздухоподгревател (ИВП), електрофилтри (ЕФ) и носеща 

конструкция на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)”, назначена със заповед 

№ 2015/26.11.2018г. в състав: 

 

Председател:  

инж. Красимир Касабов  - Ръководител звено, КТО 

Членове: 

1. Маргарита Пенчева   - Юрисконсулт, Правен отдел  

2. Татяна Татарова   - Специалист търговия, Търговски отдел 

3. Мариана Сталева   - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. инж. Тихомир Тодоров  - Технолог, Котелен цех 

 

В присъствието на: 

- Петьо Горанов - пълномощник на „Ремотекс М“ООГ, гр.София 

- Дима Иванова – пълномощник на „Валис“ЕООД, гр.Стара Загора 

 

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

на получените заявления в процедурата. 

 

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 й, след което обяви получените заявления, предоставени му от 

Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили 9 заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване  

Час на 

получа 

ване  

Обособена 

позиция 

1. ДЗЗД Техномат, гр.Варна 8077 05.11.2018 12:52 2 

2. Металик АД, гр.Стара Загора 8091 08.11.2018 15:36 1,2,4 

3. 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
8122 19.11.2018 15:27 

1,4 

4. 
Технокомерс ООД,  

гр.Стара Загора 
8132 

22.11.2018 
12:56 

3 
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5. Ремотекс М ООД, гр.София 8136 23.11.2018 11:51 2 

6. 
Техноинженеринг ЕООД, 

гр.Стара Загора 
8137 

23.11.2018 
12:30 

1 

7. Валис ЕООД, гр.Стара Загора 8138 23.11.2018 13:12 1,2,4 

8. Дани 151 ЕООД, гр.Стара Загора 8140 23.11.2018 15:38 3 

9. Модул АД, гр.Бяла 8141 23.11.2018 15:38 2 

 

Кандидатите са представили заявленията си в запечатани непрозрачни 

опаковки с нанесен входящ номер, името на кандидата и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

заседанието. 

 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

 Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка дали кандидатите са участвали в пазарна консултация за определяне 

прогнозната стойност на поръчката и установи, че кандидатите: 

- Металик АД, гр.Стара Загора с писма вх.№ 22263/21.06.2018г. и вх.№ 

26297/24.07.2018г., вх.№ 28538/13.08.2018г. 

- Ремотекс М ООД, гр.София с писмо вх.№ 26095/23.07.2018г. 

- Металинвест - ремко ЕООД, гр.Стара Загора с писмо вх.№26179/24.07.2018г. 

са предоставил пазарна консултация, а останалите кандидати не са предоставили. 

   

 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:  

 

За кандидата ДЗЗД Техномат, гр.Варна 

      В противоречие с изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5, б. 

„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г., 

кандидатът е представил  еЕЕДОП- пет броя, които не са подписани с електронен 

подпис, от съответните лицата. 

      В еЕЕДОП на Димитър Керемедчиев – представляващ ДЗЗД Техномат, 

гр.Варна в част ІІ „Информация за икономическия оператор”, буква В 

„Информация относно използването капацитета на други субекти” е посочено,  че 

ще се използва капацитета на трето лице. 

 Предвид факта, че в чл.65 от ЗОП ясно и точно са посочени хипотезите, при 

който може да се използва капацитета на трето лице, кандидатът следва да 

представи еЕЕДОП за конкретното трето лице, като посочи кои критерии за 

подбор ще покрие чрез него. 

    Договорът за учредяване на гражданско дружество, както и Анекс от 

31.10.2018г., не са представени в изискуемата форма, а именно -  нотариално 

заверено копие или оригинал. 

    Освен това кандидатът не е изпълнил и Указанията за подготовка на оферта 

/заявление/ за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в „ТЕЦ 
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Марица изток 2” ЕАД към документацията за възлагане, относно определеното 

съдържание на договора за учредяване на гражданско дружество, а именно: 

    Липсва клауза, касаеща уговаряне на солидарна отговорност между 

участниците в обединението. 

 

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

работни дни от получаване на настоящия протокол кандидата ДЗЗД 

Техномат, гр. Варна  следва да представи липсващите документи и да 

отстран констатираните нередовности, като представи нов еЕЕДОП и/или 

други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.54, 55 или 107 от ЗОП, комисията ще 

предложи на Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата. 

 

 На следващо място кандидата ДЗЗД Техномат, гр.Варна декларира чрез 

представените еЕЕДОП-и от съдружниците Даниел Димитров Керемедчиев, 

Петър Стоянов Кабакчиев, Мартин Тодоров Генчев, Павел Ангелов Кърджев, че 

същите притежават сертификат ISO 9001:2015. 

     За целите на обществената поръчка и на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, 

моля да представите, заверени копия на цитираните по-горе  сертификати 

БДС EN ISO 9001:2015, с обхват, приложим към предмета на обособената 

позиция, за която участва. 

 

За кандидата Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора 

   Кандидатът е представил  еЕЕДОП, в който не е посочил обособената позиция, 

за която участва. В тази връзка трябва да представи еЕЕДОП, чрез който да 

уточни обособената позиция, за която участва. 

 

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

работни дни от получаване на настоящия протокол кандидата 

Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора следва да представи нов еЕЕДОП, 

съдържащи променена и/или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.54, 55 или 107 от ЗОП, комисията ще 

предложи на Възложителя да отстрани кандидатите от процедурата. 

 

За кандидата Дани 151 ЕООД, гр.Стара Загора 

    В противоречие с изискванията на чл.47, ал.4 във връзка с чл.39, ал.2,от ППЗОП 

участникът е представил техническо предложение и декларация за производител 

на резервните части по ІІІ обособена позиция. 

 

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

от 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. 

 

Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо. 

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

ППЗОП в заявленията на кандидатите. 
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Комисията  състави настоящия протокол на 10.12.2018г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

инж. Красимир Касабов   - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. Маргарита Пенчева    - …………(п)……………….. 

 

2. Татяна Татарова    - ……………(п)…………….. 

 

3. Мариана Сталева    - ……………(п)…………….. 

 

4. инж. Тихомир Тодоров   - ……………(п)…………….. 

 
 


