
ПРОТОКОЛ № 1 
на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

за съответствие на офертите на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП

На 19.09.2017г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със 
заповед № 1352 / 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на ..ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
рег.№ 17091 и предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура” в следния състав:

Председател:
инж. Иван Събев -  Ръководител КТО

Членове:
1. инж. Красимир Иванов - Н-к цех РМБ
2. Атанас Пърпалов - Технолог РМБ
3. инж. Димитър Папазов - Инж.енергетик, част 700 MW, КЦ
4. Мария Пандова - Юрисконсулт, Правен отдел
5. Мариана Сталева - Експерт КД, АДФК
6. инж. Лора Янкова - Специалист Търговия, ТО

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с 
участниците и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да 
осъществява кореспонденция с участниците в обществената поръчка.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
Комисията отвори и разгледа подадените от участниците оферти за участие в 

обществена поръчка, чрез открита процедура с рег.№ 17091 и предмет ,.Доставка, 
монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и 
предпазна арматура” в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени 
поръчки, Правилника за прилагането му и условията от документацията за участие 
в процедурата.

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.
В обявения срок са постъпили 5 (пет) оферти. Председателят на комисията 

обяви офертите, предоставени му от Възложителя, по реда на тяхното постъпване, 
както следва:

Наименование и седалище 
на участника Входящ Дата на Час на

№ номер на подаване на подаване на
офертата офертата офертата

1. ,.Прострийм Техник" ООД. гр. София 7149 08.09.2017 13.04

2. „Ситерм инженеринг” ЕООД, гр. 
Пазарджик 7159 14.09.2017 11.50

3. Ванца Партнерс ООД, гр. Варна 7161 15.09.2017 14.49
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4. „Евромаркет -  БРД” ООД, гр. София 7163 18.09.2017 14.50
5. „Промтех строй” ООД, гр. Бургас 7164 18.09.2017 15.14

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни 
опаковки, съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. 
На опаковките бяха нанесени входящ номер, името на участника и часа на 
подаване.

На 19.09.2017 г. в 10:00 часа комисията отвори офертите на участниците и 
оповести документите, които те съдържат.

Членовете на комисията инж. Димитър Папазов, Атанас Пърпалов и Мариана 
Сталева подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” на участниците.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията продължи работата си, като 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, че офертите са представени във 
вид и комплектовани в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и 
предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и документацията 
за участие в процедурата, с изключение на:

За участника „Промтех строй” ООД, гр. Бургас

В представения от участника ЕЕДОП е посочено, че има сключен договор със 
сертифицираща организация за сертифициране по стандарт ISO 9001:2015, като е 
определена дата на одит за 20.09.2017 г. В този смисъл участникът не е доказал, че 
отговаря на критерия за подбор да има въведена система за управление на 
качеството съгласно сгандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентно.

Поради горното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни 
дни от получаване настоящия протокол участникът следва да представи 
липсващите документи и/или да отстранят констатираните нередовности, като 
представят нов ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или 
допълнена информация -  а именно информация относно наличие на въведена 
система за управление на качеството, коние на сертификат или друга 
подходяща информация/ документи.

В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП от ЗОП, комисията ще 
предложи на Възложителя да отстрани участника от процедурата.
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Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо.

След изтичане на срока, определен с настоящия протокол и в съответствие с 
чл. 54, ал.12 от ППЗОП, комисията ще продължи своята работа, като провери 
съответствието на документите, включително допълнително представените, с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП в офертите на участниците.

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол н а .... ....... М л .Ю .л .....2017 г.
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