
  

ПРОТОКОЛ   
на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП, чл. 54, ал. 7 и чл. 55, ал. 1 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18016 и предмет „ Доставка на 
нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4” 

 

 На 03.05.2018г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със 
заповед № 664 / 03.05.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 
2” ЕАД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие с рег.№ 18016 и предмет „ Доставка на нагревни повърхности за 
котлоагрегати тип ПК 38-4”, в следния състав: 

 
Председател:  
И. С.     - Ръководител КТО 
Членове: 
1. И. К.                                    - Зам. н-к, КЦ 
2. Д. Л. - Юрисконсулт, ПО  
3. М. С.                                   - Експерт контрол на документи, АДФК 
4. С. П.                           - Търговски агент, Търговски отдел 

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

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

 
РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подадените от кандидатите заявления за 
участие в обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна покана за 
участие, с рег.№ 18016 и предмет „Доставка на нагревни повърхности за 
котлоагрегати тип ПК 38-4” в съответствие с разпоредбите на Закона за 
обществени поръчки, Правилника за прилагането му и условията от 
документацията за участие в процедурата. 

 
 
При отварянето на заявленията не присъстваха представители на 

кандидатите. 
 
 



  

Председателят на комисията обяви заявленията, предоставени му от 
Възложителя, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване 

Обособени 
позиции 

1 
„Енергоремонт Гълъбово” АД, гр. 
Гълъбово 

7670 24.04.18 11:03 І, ІІ и ІІІ 

2 
ДЗЗД „Пром енерго ББТ”, гр. 
Ямбол 

7679 02.05.18 13:56 І, ІІ и ІІІ 

3 
„Устимивски котелно – механичен 
завод” ООД, с. Устимивка, 
Украйна 

7680 02.05.18 14:00 І, ІІ и ІІІ 

4 
„Котлотурбопром” ООД, гр. 
Харков, Украйна 

7680-1 02.05.18 14:00 І, ІІ и ІІІ 

5 
„Дитсманн-енергоремонт 
холдинг” АД, гр. София 

7681 02.05.18 15:17 І  и ІІІ 

  
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 кандидата и часа 
на подаване. 

На 03.05.2018г. в 10:00 часа, комисията отвори заявленията на кандидатите 
и оповести документите, които те съдържат. 

 
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: 

 
За кандидата „Устимивски котелно – механичен завод” ООД, с. 

Устимивка, Украйна: 
1. Представеният на електронен носител ЕЕДОП не е подписан с електронен 
подпис, а представлява сканирано копие на ЕЕДОП подписан на ръка. 
2. Кандидатът е представил ЕЕДОП, в който не е попълнена информацията в  
поле 2а) от част IV, раздел Б за оборот в стопанската област, обхваната от 
поръчката. 
3. Кандидатът не е попълнил полето относно обособените позиции, за които 
участва в Част II, А – Обособени позиции на ЕЕДОП. 
 
 
 



  

За кандидата „Котлотурбопром” ООД, гр. Харков, Украйна: 
 
1. Представеният на електронен носител ЕЕДОП не е подписан с електронен 
подпис, а представлява сканирано копие на ЕЕДОП подписан на ръка. 
2. Кандидатът е представил ЕЕДОП, в който не е попълнена информацията в  
поле 2а) от част IV, раздел Б за оборот в стопанската област, обхваната от 
поръчката. 
3. Кандидатът не е попълнил полето относно обособените позиции, за които 
участва в Част II, А – Обособени позиции на ЕЕДОП. 
4.  В текста на представената от кандидатът декларация за споразумение по 
чл.135, ал.5 от ЗОП е посочена обществена поръчка с друг номер и предмет. 
Кандидатът следва да представи нова декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП с 
посочени коректно номера и предмета на конкретната обществена поръчка, за 
която участва. 
 
За кандидата ДЗЗД „Пром енерго ББТ”, гр. Ямбол: 

 
В представеният ЕЕДОП за обединението ДЗЗД „Пром енерго ББТ”, гр. 

Ямбол не е отбелязан процентно дела на участие на посочения подизпълнител в 
т.10 от Част 4 Критерии за подбор, В – Технически и професионални 
способности. 

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

5 работни дни от получаване на настоящия протокол кандидатите следва да 
представят липсващите документи и/или да отстранят констатираните 
нередовности, като представят нов ЕЕДОП 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. 

 
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. 
 



  

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 04.06.2018 г. 

 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:  

И. С.                - ........./п/............. 

Членове: 

1. И. К.                     - ......../п/.............. 

2. Д. Л.                     - ........../п/............ 

3. М. С.     - ........./п/............. 

4. С. П.     - ........../п/............ 
 


