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ПРОТОКОЛ № 2 

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

подбор по обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана 

за участие, 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)” 

  

На 17.01.2019.г. продължи своята работа комисия, назначена със 

заповед № 2015/26.11.2018г. в следния състав: 

 

Председател:  

К. К.    - Ръководител звено, КТО 

Членове: 

1. М.П.   - Юрисконсулт, Правен отдел  

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

3. М.С.   - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Т.Т.   - Технолог, Котелен цех 

 

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 10.12.2018г. и го изпрати на 

кандидатите в обществената поръчка, като определи срок до 5 работни дни 

от получаването му, в който кандидатите ДЗЗД Техномат, гр.Варна и 

Техноинженеринг ЕООД, гр. Стара Загора да предоставят на Възложителя 

допълнителните документи. 

С писмо изх. № 43564/13.12.2018г. от горепосочените са поискани 

допълнителни документи, подробно описани в Протокол № 1 за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

от 10.12.2018г. В определения срок кандидатите представиха изискуемите 

документи, както следва: 

- Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора - с писмо 

вх.№43678/13.12.2018г. 

- ДЗЗД Техномат, гр.Варна - с писмо вх.№44693/20.12.2018г. 

С писмо изх. № 44299/18.12.2018г. на кандидатите беше изпратено 

Допълнение към Протокол 1 от 17.12.2018г., в който е отразено 

отстраняване на допусната фактическа грешка. 

      На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП, с писмо изх.№561/07.01.2019г. от 

ДЗЗД Техномат, гр.Варна, бе изискана допълнителна информация, която 

кандидата представи в срок, с писмо вх.№1266/09.01.2019г..  

 След това комисията продължи работата си като разгледа документите 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП, включително допълнително представените, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя и констатира, че заявленията на 

кандидатите са представени в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП 

и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 
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документацията за участие в процедурата, приложени са всички изискуеми 

документи.  

Кандидатите отговарят на изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на 

предварителен подбор на заявленията. 

Комисията предлага на Възложителя да се поканят за участие в 

преговори следните кандидати: 

 

№ Наименование и седалище на кандидата 
Обособена 

позиция 

1 ДЗЗД Техномат, гр.Варна 3 

2 Металик АД, гр.Стара Загора 1,2,4 

3 
Металинвест - ремко ЕООД,  

гр.Стара Загора 
1,4 

4 
Технокомерс ООД,  

гр.Стара Загора 
3 

5 Ремотекс М ООД, гр.София 2 

6 Техноинженеринг ЕООД, гр.Стара Загора 1 

7 Валис ЕООД, гр.Стара Загора 1,2,4 

8 Модул АД, гр.Бяла 2 

 

Кандидат, който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания:  

„Дани 151“ ЕООД, гр.Стара Загора. 

Мотиви: 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. 

       

До избраните кандидати да се изпратят покани за представяне на 

първоначални оферти. 

 

Комисията състави настоящия протокол на 21.01.2019г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Председател:  

К.К.     - …………(п)……………….. 

 

Членове: 

1. М.П.    - …………(п)……………….. 

 

2. Т.Т.    - …………(п)……………….. 

 

3. М.С.    - …………(п)……………….. 

 

4. Т.Т.    - ………………(п)………….. 

 

 


