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ПРОТОКОЛ №2 

 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от  офертите на участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с рег. № 18044 и предмет “Дефектоскопен и технологичен 

контрол на метала и заваръчните съединения на Блок №8 по време на 

основен ремонт - 2018г”  

 

На 15.06.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 606 / 

20.04.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в 

следния състав: 

 

Председател:  

          Д. Н.          – Ръководител “Орган за контрол на метала” 

Членове: 

1. Д. М.         – Дефектоскопист “Орган за контрол на метала”            

    

2. П. Х.            Юрисконсулт, Правен отдел  

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

4. М. М.              Специалист търговия „Търговски отдел“ 

 

На основание  чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол №1 oт 

28.05.2018г. за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и с писмо изх. 

№ 18535 от 28.05.2018 г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

 

Относно участника „СЖС България” ЕООД, гр. Бургас 

С писмо вх. № 18999/30.05.2018 г. участникът представи  е-ЕЕДОП – 

който е подписан от управителя на дружеството съгласно изискването на чл.40, 

ал.1, т.1 от ППЗОП. 

 

Относно участника „Контрол” ООД, гр. Хасково 

С писмо вх. № 19444/01.06.2018 г. участникът представи  е-ЕЕДОП – в 

който е декларирал, че разполага с дозиметри за общ индивидуален 

дозиметричен контрол. 

Като взе предвид допълнително представените документи Комисията 

констатира, че документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на всички участници 

отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, с изключение на: 

 

 Участника ДЗЗД „МКТ” гр. София 

С писмо вх. № 20703/11.06.2018 г. участникът представи   е-ЕЕДОП на 

електронен носител на ДЗЗД „МКТ“ и на съдружниците в него – на „Монтажи“ 

ЕАД и на „Контролтест“ ООД. Представените от „Монтажи“ ЕАД и 

„Контролтест“ ООД е-ЕЕДОП-и са нередовни, тъй като не са подписани с 

електронни подписи от всички лица, които представляват участника. Съгласно 



ТО/ММ/MM   2  

чл.40, ал.2, т. 3 от ППЗОП за дружествата с ограничена отговорност това са 

всички управители на дружеството, а съгласно чл.40, ал.2, т. 4 при акционерните 

дружества това са членовете на съвета на директорите. Подробни указания в 

тази насока бяха дадени от комисията в констативния протокол, но същите не са 

изпълнени от участника. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника 

ДЗЗД „МКТ“, гр. София поради това, че не отговаря на поставените 

критерии за подбор. 

 

   След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 

предложения на участниците и в тази връзка констатира, че същите отговарят на 

изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие, както и на 

ЗОП. 
 

     Комисията продължи своята работа като покани участниците на 

25.06.2018г. от 13.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при 

отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“. 

 

 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 20.06.2018г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:   

            Д. Н.        – ………(П)………..                 

Членове:  

1. Д. М.     – ………(П)………....       

2. П. Х.      – ………(П)…………       

3. М. С.      – ………(П)…………        

  4. М. М.       – ………(П)…………    
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