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ПРОТОКОЛ № 1 

на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по процедура на договаряне с предварителна покана за 

участие с рег.№ 18056 и предмет “Ремонт на спомагателни съоръжения в ч.890МВт. на 

турбинен цех”, по четири обособени позиции 

 

На 02.05.2018г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 654/ 

02.05.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

Председател:   

 инж. Г.Г  – Инженер енергетик, Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. П.П  – Технолог,  Турбинен цех 

2. Д.Л  – Юрисконсулт, Правен отдел 

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

 4. П.Т  – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Всички членове и председателят на комисията получиха подадените заявления за участие и 

протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което 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 обществената 

поръчка, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за 

прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на кандидатите. 

 

Председателят на комисията обяви заявленията, предоставени му от Възложителя, по реда на 

тяхното постъпване, както следва: 

 

  № 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

получаване 

на 

заявлението 

Час на 

получаване 

на 

заявлението 

Обособ. 

позиция 

1 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
7669 24.04.18 11.03 1,2,3,4 

2 
„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара 

Загара 

7672, 

7672-1 
27.04.18 8.45 1,2,3,4 

 

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 02.05.2018г. в 10:00 часа комисията отвори заявленията на кандидатите и оповести 

документите, които те съдържат. 

 

С това приключи публичната част от работата на комисията.  
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РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали 

участниците са участвали в пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на 

поръчката и установи, че участниците не са предоставили пазарни консултации. 

 

След това комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на кандидатите за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: Участниците не са представили всички необходими 

документи, в съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

 

За кандидата „Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. Гълъбово 

По четвърта обособена позиция 

Кандидатът не е представил приложения в документацията отделен формуляр на ЕЕДОП за 

четвърта обособена позиция, в който следва да се попълни частта Критерии за подбор, А: 

Годност, в която да се посочи вписването в съответния професионален регистър към Държавна 

агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.   

 

За кандидата „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загара 

По четвърта обособена позиция 

Кандидатът не е представил приложения в документацията отделен формуляр на ЕЕДОП за 

четвърта обособена позиция, в който следва да се попълни частта Критерии за подбор, А: 

Годност, в която да се посочи вписването в съответния професионален регистър към Държавна 

агенция за метрологичен и технически надзор на лицата извършващи дейности по поддържане, 

ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност.   

Относно декларирания персонал с правоспособност за заваряване по т.2.3 от раздел III.1.3. 

Технически и професионални възможности от ЕЕДОП, кандидатът „Елит - Монтаж“ ООД, гр. 

Стара Загара при посочване на вида и реда заваряване да уточни групата материали 1; 5.1; 6.1, 

тъй като в представените ЕЕДОП същите са изписани 1; 1.5; 1.6. 

Предвид горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, кандидатите „Енергоремонт – 

Гълъбово“ АД и „Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара Загара следва в срок до 5 работни дни 

да представят нови eЕЕДОП-и за четвърта обособена позиция и/ или други документи, 

които съдържат променена и/ или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.107, т.1 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 в заявленията на кандидатите. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

03.05.2018 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Председател:   

 инж. Г.Г  – ………(п)………. 

Членове:  

1  инж. П.П  – ………(п)………. 

2. Д.Л  – ………(п)………. 

3. С.Н  – ………(п)………. 

 4. П.Т  – ………(п)………. 


