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ПРОТОКОЛ № 1 
съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 
На 15.06.2018 г. в 10:30 ч. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с рег.№18062 и предмет „Въвеждане в ИУМС на Блок-5 измервания, 
управления и блокировки на ПЕП А, Б и В в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” , назначена със 
заповед № 947/15.06.2018 г. в състав: 

 
Председател:  
инж. Д. Н.         - Зам. Началник цех КИП и А и УИ системи 
 
Членове: 
1. инж. Р. Ж.        - инженер АП, цех КИП и А и УИ системи 
2. Д. Л.                               - Юрисконсулт, ПО  
3. М. С.    - Експерт контрол на документи, АДФК 
4. С. П.        - Търговски агент, Търговски отдел 

 
и в отсъствието на представители на участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 
 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получените оферти в процедурата. 
 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, 

председателят представи на членовете на комисията подадените оферти за участие и протокола 
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което комисията започна своята работа. Членовете на 
комисията се съгласяват и дават право на председателя да осъществява кореспонденция с 
участниците в обществената поръчка. 
  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава и, 
след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 
В обявения срок е постъпила 1(една) оферта: 
 

№ Наименование и седалище 
Входящ 
номер 

Дата на 
получаване 

Час на 
получаване  

1 „Сиконт” ООД, гр. София 7810 13.06.2018 13:12 
 
Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка с нанесен входящ 

номер, името на участника и часът на подаване. 
Председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести 

съдържание и, както следва: опис, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Членовете на комисията инж. Д. Н., инж. Р. Ж. и М. С. подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 
След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 
 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали 

участника е участвал в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и 
установи, че участниците не е предоставил пазарна консултация. 

След това, комисията 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 следното:  
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Участникът „Сиконт” ООД, гр. София е представил всички необходими документи (в 
съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в 
обявлението и документацията за участие в процедурата), като отговаря на изискванията за 
лично състояние и е в съответствие с критериите за подбор. 

 
Комисията взе решение да се пристъпи към разглеждане и оценка на техническото 

предложения на участника. 
Участника е представил техническо предложение по образец на Възложителя, което 

отговаря на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 
След разглеждане на документите, комисията констатира, че техническото предложение 

отговаря на изискванията на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 
 
Комисията продължи своята работа като покани участника на 26.06.2018г. от 10:45 часа в 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъства при отваряне на плика с „Предлагани ценови 
параметри“. 

 
 

 
Комисията състави настоящия протокол на 21.06.2018 г. 
 
 
Председател:  
Д.Н.         – .......................п..................... 
 

Членове: 

1. Р.Ж.        – .........................п................... 

2. Д.Л.        – .........................п................... 

3. М.С.        – .........................п................... 

4. С.П.        – .........................п................... 

 


