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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 27.11.2018г. в 13:00ч. комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка, чрез открита процедура с рег. № 18113 и предмет „Доставка на резервни 

части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-

140 (П-62)“, назначена със заповед № 2021/27.11.2018г. в състав: 

Председател: 

И. С.    -  Ръководител КТО 

Членове: 

1. Д.Л.   - Юрисконсулт, „Правен отдел“  

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

3. И.Т.   - Технолог Котелен цех  

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

 

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

на получената оферта в процедурата. 

 

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

от ЗОП, председателят представи на членовете на комисията подадените оферти 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 участниците в обществената поръчка. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

състава й, след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили две оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

1 Седона – ОП ЕООД, гр.Стара Загора 8143 26.11.2018 15:16 

2 Сезар трейд ЕООД, гр.Стара Загора 8144 26.11.2018 15:31 

 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки с 

нанесен входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

 

Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, както следва: опис, 

документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и отделни запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

Членовете на комисията Т.Т., М.С. и И.Т. подписаха техническите предложения 

и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

заседанието. 
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Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка дали участниците са участвали в пазарна консултация за определяне 

прогнозната стойност на поръчката и установи, че участникът „Сезар трейд“ЕООД е 

предоставил пазарна консултация. 

 

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:  

 

Участниците отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 

на участниците.  

 

С писма изх. № 43349 и 43350/12.12.2018г. комисията изпрати до участниците 

искане за представяне на допълнителни разяснения, като на основание чл.104, ал.5 

от ЗОП изиска участниците да представят допълнителни доказателства, включващи 

документи от завода производител на резервните части, че по позиции 1, 2 и 3 от 

спецификацията ще бъде извършен супервайзорски контрол по време на монтажа и 

въвеждането им в експлоатация до 12 месеца след доставката, както и по време на 

гаранционния срок на изделията.  

 

С писмо изх. № 44960/21.12.2018г. комисията удължи срока за представяне на 

допълнителните доказателства до 25.01.2019г. включително, след получено писмо 

от „Седона – ОП“ ЕООД, гр.Стара Загора с молба за удължаване на срока.  

 

До 25.01.2019г. участникът „Седона – ОП“ЕООД, гр.Стара Загора не представи 

изисканите допълнителни доказателства.  

 

Участникът „Сезар трейд“ЕООД представи допълнителни доказателства на 

18.12.2018г. с писмо вх. № 44314. 

 

Комисията разгледа и прие представените допълнителни доказателства от 

участника „Сезар трейд“ЕООД. Същият е представил документи от завода 

производител на резервните части, че по позиции 1, 2 и 3 от спецификацията ще 

бъде извършен супервайзорски контрол по време на монтажа и въвеждането им в 

експлоатация до 12 месеца след доставката, както и по време на гаранционния срок 

на изделията. Комисията приема представените доказателства и констатира, че 

техническото предложение на участника „Сезар трейд“ЕООД отговаря на 

поставените условия на Възложителя. 

 

 Във връзка с гореизложеното комисията предлага на Възложителя на 

основание чл.107, т.2, б.а) от ЗОП да отстрани участника „Седона – ОП“ЕООД, 

гр.Стара Загора от участие в обществената поръчка, тъй като не е представил в 

определения срок изисканите допълнителни доказателства, включващи 

документи от завода производител на резервните части, че по позиции 1, 2 и 3 

от спецификацията ще бъде извършен супервайзорски контрол по време на 
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монтажа и въвеждането им в експлоатация до 12 месеца след доставката, както 

и по време на гаранционния срок на изделията. 

   

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 07.02.2019 г. от  

11:30 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на пликовете с 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 04.02.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

И.С.    - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. Д.Л.   - ……………(п)…………….. 

 

2. Т.Т.   - …………(п)……………….. 

 

3. И.Т.   - …………(п)……………….. 

 

4. М.С.   - ……………(п)…………….. 

 


