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ПРОТОКОЛ № 2 
 

на основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, с резултатите от предварителния подбор по 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
рег.№18068 и предмет „Доставка на защитни обувки за нуждите на работещите в 
„ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД”  - по четири обособени позиции 

 
На 02.07.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед №861 / 

05.06.2018 г. в следния състав: 
Председател:  

 А.Д.    −−−− Ръководител ОБЗР 
Членове: 

1. Г.Т.    − Инспектор ОБЗР 
2. М.Б.      − Юрисконсулт, Правен отдел 
3. С.Н.   − Експерт КД, АДФК 
4.К.Т.    − Специалист търговия, ТО 
5. Г.С.    − Представител на КНСБ  
6. М.М.   − Представител на КТ „Подкрепа” 

 
  В работата на комисията встъпи в длъжност резервният член К.Т. – специалист 
търговия, Търговски отдел,  на мястото на Л.Я. – специалист търговия, Търговски 
отдел, която се намира в законоустановен отпуск. 
 

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 19.06.2018 г. и с писмо изх. № 21969 
/20.06.2018г. го изпрати на участниците в обществената поръчка. 

       В срок до 5 работни дни от получаването му кандидатите представиха нови 
еЕЕДОП, съдържащи променена и/или допълнена информации, както следва:  

- „Бултекс 99“ ЕООД, гр. Пловдив - вх. № 22684/25.06.2018г.  
- „Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас - вх. № 22636/25.06.2018г.  
Комисията разгледа допълнително представените документи и констатира, че 

всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

След това комисията продължи работата си, като пристъпи към разглеждане и 
оценка на техническите предложения на участниците.  

Комисията констатира, че техническите предложения от офертите на всички 
участници съответстват на предварително обявените условия на възложителя 
съгласно документацията за участие и ЗОП, с изключение на: 

Участникът  Бултекс 99“ ЕООД, гр. Пловдив по първа обособена позиция   
Мострата за защитни обувки с №43 не отговаря на СД ISO/TS 19407:2016, 

Таблица 2 – Препоръчителна (опростена) маркировка на размера на обувки за 
възрастни. При измерване на стелката на мострата за №43 измерената дължина е 280 
мм, което по посоченият стандарт (Табл. 2) отговаря на №44 по европейската система 
за маркировка. 

Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП комисията 
предлага участника „Бултекс 99”ЕООД гр.Пловдив да бъде отстранен от участие 
в процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
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  Участникът  „Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас по първа 
обособена позиция:   
  Мострата за защитни обувки с №43 не отговаря на СД ISO/TS 19407:2016, 
Таблица 2 – Препоръчителна (опростена) маркировка на размера на обувки за 
възрастни. При измерване на стелката на мостра №43 измерената дължина е 284 мм,  
което по посоченият стандарт (Табл.2) отговаря на номер между №44 и 45 по 
европейската система за маркировка. 

Предвид горното и на основание чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП комисията 
предлага участника „Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас да бъде 
отстранен от участие в процедурата по първа обособена позиция, тъй като е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 

Предвид  предложението на Комисията за отстраняване и на двамата 
участници по първа обособена позиция от обществената поръчка са налице 
императивните условия за прекратяване на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП 
поради факта, че всички подадени оферти са неподходящи и на това основание 
Комисията предлага на Възложителя да се прекрати обществената поръчка по 
първа обособена позиция. 

Техническите предложения на участника „Бултекс 99”ЕООД гр. Пловдив по 
останалите обособени позиции съдържат всички посочени от Възложителя документи 
и отговарят на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
  Комисията продължи своята работа като покани участниците на 06.07.2018 г. от 
13:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с 
„Предлагани ценови параметри“. 

 
Този протокол е съставен на 03.07.2018 г. 

 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  

А.Д.       − ……(п)…….. 

Членове: 

1. Г.Т.      − ……(п)…….. 

2. М.Б.      − ……(п)…….. 

3. С.Н.      − ……(п)…….. 

4. К.Т.      − ……(п)…….. 

5. Г.С.      − ……(п)…….. 

6. М.М.     − ……(п)…….. 


