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   ПРОТОКОЛ № 2 

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

обществена поръчка на договаряне с предварителна покана за участие, с рег.№ 18052 и 

предмет “Доставка на ел. двигатели 6 kV за главен корпус, сероочистващи инсталации 

1 - 8 вкл. и въглищно стопанство”, по шест обособени позиции 

 

На 25.10.2018г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 1116/ 

11.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

инж. М.Г. – Началник Електроцех 

Членове:  

1  инж. Т.Т. – Инженер енергетик – Ремонти, ЕЦ 

2. Д.Л.  – Юрисконсулт, Правен отдел 

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

4. П.Т.  – 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 17.10.2018 г. и  с писмо изх.№ 36456/17.10.2018г. го изпрати.на кандидатите в 

обществената поръчка.  

 

В срок до 5 работни дни от получаването му кандидатите представиха нови eЕЕДОП и други 

документи, които съдържат променена и/ или допълнена информация, както следва: 

-„Прострийм техник“ ООД, гр. София - вх. №36841/19.10.2018г. 

- „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора - вх. №37037/22.10.2018г. 

- „Риск инженеринг“ АД, гр. София - вх. №37439/24.10.2018г. 

-  „Старт инженеринг“ АД, гр. София - вх. №37041/22.10.2018г. 

- „Вак – 02“ ООД, гр. Самоков  - вх. №37033/22.10.2018г. 

 

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 документацията за 

участие в процедурата, приложени са всички изискуеми документи, с изключение на: 

кандидата Прострийм техник“ ООД, гр. София. 

 

За кандидата „Прострийм техник“ ООД, гр. София 

Кандидатът с допълнителните документи е представил два диска с еЕЕДОП, надписани 

съответно за първа и втора обособена позиция, но и на двата диска е записан еЕЕДОП само 

за втора обособена позиция. Липсва изискания еЕЕДОП за първа обособена позиция, 

коригиран с направените от комисията констатации за допълване на обстоятелството 

относно участието на кандидата в пазарни консултации по тази позиция. 

 

Поради което, комисията предлага на Възложителя, на основание чл.107, т.1 от ЗОП, да 

отстрани кандидата Прострийм техник“ ООД, гр. София от участие по първа обособена 
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позиция, тъй като не е представил допълнително изискания коректно попълнен 

еЕЕДОП за тази позиция. 

 

С допълнително представените документи кандидатът Вак – 02“ ООД, гр. Самоков е 

приложил сертификат по БДС EN ISO 9001:2015, валиден до 22 Октомври 2018. С писмо изх. 

№ 38928/06.11.2018г. и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изиска от кандидата Вак 

– 02“ ООД, гр. Самоков да представи валиден сертификат за въведена система за управление 

на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват, 

покриващ дейностите на поръчката.  

 

В указания срок от 5 (пет) работни дни, с писмо вх. №39268/08.11.2018г., кандидатът Вак – 

02“ ООД, гр. Самоков представи изискуемия валиден сертификат. 

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към извършване на предварителен подбор 

на заявленията. 

 

Комисията предлага на Възложителя да се поканят за участие в преговори кандидатите: 

 

  № 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Обособ. 

позиция 

1 „Прострийм техник“ ООД, гр. София 2,6 

2 „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 6 

3 „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора 1,2,3,4,5 

4 „Елка“ ЕООД, гр. Стара Загора 6 

5 „Риск инженеринг“ АД, гр. София 1,2,3,4,5,6 

6 „АБ – Ханделс“ ЕООД, гр. Долна Баня 2 

7 „Електомоторен завод Елпром Троян“ ЕООД, гр. Троян 1,2,3,4,5,6 

8 „Старт инженеринг“ АД, гр. София 1,2,3,4,5,6 

9 „Вак – 02“ ООД, гр. Самоков 1,2,3,4,6 

10 „ЦЕРБ – Трейд“ ЕООД, гр. София 1,2,3,4,5,6 

 

До избраните кандидати да се изпрати покана за представяне на първоначална оферта. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите в заявленията на кандидатите и 

допълнително представените документи. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

16.11.2018г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. М.Г. – …….(п)……. 

Членове:  

1  инж. Т.Т. – …….(п)……. 

2. Д.Л.  – …….(п)……. 

3. М.С. – …….(п)……. 

4. П.Т.  – …….(п)……. 

 


