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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

 

На 14.05.2019г. в 11:00ч. комисия за провеждане на процедура за обществена 

поръчка, чрез открита процедура с рег. № 19041 и предмет „Ремонт на детайли 

от проточна част на ТА-6 в заводски условия“, назначена със заповед № 

680/14.05.2019г. в състав: 

 

Председател:  

Д.М.  -   Началник „Турбинен цех” 

Членове: 

1. Г. Г.  –  Инженер енергетик, „Турбинен цех” 

2. Д.Л. − Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М.С. − Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. Т.Т. − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.1 от ППЗОП за отваряне 

на получените оферти 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 е постъпила следната оферта: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване 

1. 

ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт (Турбо 

машина България ЕООД, Брайт 

инженеринг ООД), гр.София 

8545 13.05.2019 12:43 

 

На 09.05.2019г. в 11:17 часа с № 8535 е входиран плик с документи, подаден 

от Р.С., Полтава, Украйна до Х.Д., служител в Регистратура Обществени поръчки 

на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. На пликът няма посочена друга информация 

освен двете физически лица подател и получател. Пликът е отворен в 

регистратура, за да се провери съдържанието му, при което се установява, че 

пликът съдържа оферта за участие в обществена поръчка с рег. № 19041 и 

предмет „Ремонт на детайли от проточна част на ТА-6 в заводски условия“ на 

чуждестранна организация с наименование Maydone spolka z ograniczona 
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odpowiedzialnoscia и няколко документа на чужд език, без превод на български 

език.  

С оглед гореизложеното така подадената оферта не може да бъде приета за 

участие в обществената поръчка и няма да се разглежда от комисията, поради 

това, че не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок, съгласно разпоредбите на чл. 47 от ППЗОП. 

 

В тази връзка и на основание чл.107, т.5 от ЗОП комисията предлага на 

Възложителя да отстрани от участие в процедурата Maydone spolka z 

ograniczona odpowiedzialnoscia, поради това, че е подал оферта, която не 

отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

  

Комисията продължи своята работа, като разгледа офертата на участника 

ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт, гр. София. 

  

Участникът ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт е представил офертата си за 

участие в обществената поръчка в запечатана непрозрачна опаковка с нанесен 

входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

 

Председателят на комисията отвори офертата на  ДЗЗД Консорциум ТМБ 

Брайт и оповести нейното съдържание, както следва: опис, документи по чл.39, 

ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

Членовете на комисията Т.Т., М.С. и Д.М. подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка дали участникът е участвал в пазарни консултации за определяне 

прогнозната стойност на поръчката и установи, че Брайт инженеринг ООД, 

гр.София (участник в ДЗЗД Консорциум ТМБ Брайт) е предоставил пазарна 

консултация. На основание чл.44, ал.3 от ЗОП Възложителят е предприел 

необходимите действия, които да гарантират, че участникът в пазарна 

консултация няма предимство пред останалите участници и е спазен принципа на 

равнопоставеност, като е обявил цялата информация по повод подготовката за 

възлагане на обществената поръчка и е определил подходящ срок за получаването 

на оферти, като не е използвал съкращаване на сроковете за съответния вид 

процедура. 

 

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: участникът е представил 

всички необходими документи, в съответствие с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 
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документацията за участие в процедурата, като отговаря на изискванията за лично 

състояние и е в съответствие с критериите за подбор.  

 

Въз основа на проверката за съответствие на участника с критериите за 

подбор комисията пристъпи към разглеждане на техническото му предложение. 

 

Техническото предложение на участника съдържа всички посочени от 

Възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участника на 12.06.2019 г. от 

13:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията състави настоящия протокол на 05.06.2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

Д.М.   - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. Г.Г.  - …………(п)……………….. 

 

2. Д.Л.  - ……………(п)…………….. 

 

3. М.С.  - ……………(п)…………….. 

 

4. Т.Т.  - ………………(п)………….. 

 


