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ПРОТОКОЛ № 2 

от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура, с рег.№ 18047 и предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 

бр. блочен трансформатор 210 МVА, 18/121 кV за Блок №1, и демонтаж на 

съществуващия трансформатор” 

 

 

На 17.09.2018г. в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД продължи своята работа комисия, назначена със 

заповед № 977 / 21.06.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 

следния състав: 

Председател:   

инж. MГ   – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. ТТ – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. МП  – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. МС  – Експерт контрол на документи, АДФК 

4. ПТ  – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

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 31.08.2018 г. и с писмо изх. № 31525/ 04.09.2018 г. го изпрати на участниците в 

обществената поръчка. Писмо с изх. № 31525/ 04.09.2018 г. е получено от „Хюндай Хеви 

Индъстрис Ко. България АД, гр. София на 11.09.2018г. 

 

В срок до 5 (пет) работни дни от получаването му участниците следва да отстранят описаните 

в протокола  несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

като представят нови еЕЕДОП и/или други документи, съдържащи променена и/или 

допълнена информация. 

 

След изтичане на срока, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително 

представените документи и констатира следното:  

 

В определения срок участниците са представили нов еЕЕДОП, с които да докажат, че 

отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, както следва: 

1. Обединение „Семо – трейд“, гр. София – вх. № 31857/07.09.2018 г.  

2. „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД, гр. София – вх. № 32677/14.09.2018г. 

 

След като разгледа допълнително представените документи комисията констатира, че 

участниците отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя.  

 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения 

на участниците, които отговарят на изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя, и в тази връзка констатира следното:  

 

Техническите предложения от офертите на участниците отговарят на изискванията на 

възложителя, с изключение на: 
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Участника Обединение „Семо – трейд“, гр. София: 

 

В техническото си предложение участникът предлага трансформатор със страна на произход 

Китай, която е трета страна по смисъла на чл. 146 от ЗОП. Тъй като трансформаторът е едно 

изделие, делът на стоките с произход от трети страни е 100%. Възложителят е поставил 

условие в обявлението на обществената поръчка, че ще отстранява оферта за доставка, когато 

делът на стоките с произход трети страни надвишава 50 на сто от общата стойност на 

продуктите, включени в нея. 

 

Съгласно гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 146 от ЗОП 

комисията предлага участника Обединение „Семо – трейд“, гр. София за отстраняване 

от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 19.10. 2018г. от 11:15 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 

12.10.2018г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. МГ  – …………….. 

Членове:  

1  инж. ТТ – …………….. 

2. МП  – …………….. 

3. МС  – …………….. 

4. ПТ  – …………….. 

 


