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

 
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 05.06.2018г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед №861 / 
05.06.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 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. Л.Я.  − Специалист търговия, ТО 
5. Г.С.  − Представител на КНСБ  
6. М.М. − Представител на КТ „Подкрепа” 

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с участниците и 
подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да осъществява 
кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 

 
РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подадените от участниците оферти за участие в обществена 
поръчка в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за 
прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата. 
 

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.   
 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти. Председателят на комисията обяви 
офертите, предоставени му от Възложителя, както следва: 
 

№ 

 
Наименование и седалище 

на участника 
 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
подаване  

на 
офертата 

Час на 
подаване  

на 
офертата 

Обособена 
позиция 

1 
„Бултекс 99“ ЕООД, 
 гр. Пловдив 

7771 31.05.2018 13.05 1, 2, 3, 4 

2 
„Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД,  
гр. Бургас 

7787 01.06.2018 14.25 1 

 
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 участника и часа на подаване. 

На 05.06.2018 г. в 10:00 часа комисията отвори офертите на участниците и оповести 
документите, които те съдържат. 

Членовете на комисията С.Н., Л.Я. и М. М. подписаха техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците.   

С това приключи публичната част от работата на комисията. 



ОП 18068  Стр. 2 

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 прогнозната стойност на 
поръчката и установи, че участникът „Бултекс 99” ЕООД гр. Пловдив е предоставил пазарна 
консултация по втора обособена позиция „Доставка на дамски защитни обувки цели категория 
S3” с писмо вх. №12622/12.04.2018г., публикувано на профила на купувача. 

 
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:  

 
За участника „Бултекс 99“ ЕООД, гр. Пловдив 

            В електронния ЕЕДОП част III. Основания за изключване, буква В. Основания, свързани 
с несъстоятелност, конфликт на интереси, или професионално нарушение, на въпроса дали 
икономическият оператор или свързано с него предприятие е предоставял консултантски услуги 
на възлагащия орган или на възложителя, или участвал ли e по друг начин в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка участникът е отговорил отрицателно. Предвид 
факта, че участникът е взел участие в пазарни консултации по съответната обществена поръчка, 
следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле в ЕЕДОП и да опише подробно това 
обстоятелство. Електронният ЕЕДОП следва да е подписан от всички лица по чл. 40 от ППЗОП. 

 
За участника „Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас 

 Не е представен електронен ЕЕДОП, а само файл за положен електронен подпис. 
Електронният ЕЕДОП следва да е подписан от всички лица по чл. 40 от ППЗОП. При 
отстраняването на несъответствието участникът следва да има предвид следното:  
           Електронният ЕЕДОП се подписва чрез използване на усъвършенстван електронен 
подпис и софтуер, оперативно съвместим с най-разпространените безплатни пазарни 
продукти на информационните и комуникационни технологии за широка употреба. 
Възложителят използва Adobe Acrobat Reader DC, като в случай, че участниците използват 
друг софтуерен продукт за цифрово подписване, цифрово подписаният еЕЕДОП следва да е 
разпознаваем от Adobe Acrobat Reader DC или да бъде посочен друг софтуерен продукт, който 
е безплатен и съвместим с операционна система Windows 7 или по-висока, с който да бъде 
разчетен електронно подписаният документ. 
          Електронният ЕЕДОП се подписва с електронен подпис като от менюто на 
съответната софтуерна програма се избира „Сертификат“ или „Цифрово подписване“, след 
което мястото, обозначено за подпис на ЕЕДОП, се маркира с десен бутон и се следват 
описаните стъпки, за да се появи на мястото за подпис информацията от електронния подпис 
– три имена, дата и час на подписване. Горните стъпки се повтарят за всяко следващо лице, 
подписващо еЕЕДОП, като при подписване от последното лице може да се избере опция да се 
заключи документът след полагане на последния подпис, за да не може да бъде изменян. След 
приключване, се валидират всички положени електронни подписи. 

 
Поради горното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които са констатирани 
несъответствия или липса на информация, следва да представят на комисията нов еЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие. 

В противен случай и на основание чл. 54, чл. 55 или чл.107 от ЗОП, комисията ще 
предложи на Възложителя да отстрани участниците от процедурата. 
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Всички допълнителни документи се представят до 16.00 часа на последния ден от срока в 
деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с придружително писмо. 

 
Този протокол е съставен на 19.06.2018 г. 

 
 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  

 А.Д.  - ……………… 

Членове: 

 1.Г.Т.               - ……………… 

 2. М.Б. - ……………… 

 3. С.Н.  - ……………… 

 4. Л.Я.  - ……………… 

 5. Г.С.  - ……………… 

 6. М.М. - ……………… 

 


