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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 12.07.2018  г. в 13:00 ч. комисия за провеждане на процедура чрез договаряне с 

предварителна покана за участие по процедура за обществена поръчка с рег.№ 18078 и 

предмет „Доставка на механизация и транспортна техника“, назначена със заповед № 1125 

/ 12.07.2018  г. в състав: 

 

Председател:  

инж. З. T.           –  Зам. Ръководител  “Отдел Материално 

   техническо снабдяване” 

Членове: 

1. П. К.                –  Агент снабдяване “Отдел Материално 

техническо снабдяване” 

2. П. Х.            Юрисконсулт, Правен отдел  

3. М. С.                   Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. Т. Т.                Специалист търговия, Търговски отдел 

 

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получените заявления в процедурата. 

 

 На заседанието на комисията присъстваше г – н  М. П. В. представител на кандидатът 

„Евромаркет – БРД“ ООД. 

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

председателят представи на членовете на комисията подадените заявления 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 

кандидатите в обществената поръчка. 

  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава ѝ, 

след което обяви получените заявления, предоставени му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили 2 (две) заявления: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София 7894 11.07.18г 10:13 

2 „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 7895 11.07.18г. 13:30 

 

Кандидатите са представили заявленията си в запечатани непрозрачни опаковки с нанесен 

входящ номер, името на кандидатът и часът на подаване. 

 

Председателят отвори и комисията разгледа подадените от кандидатите заявления за 

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

18078 и предмет „Доставка на механизация и транспортна техника“ в съответствие с 

разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагането му и условията от 

документацията за участие в процедурата. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

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

кандидатите  „Евромаркет - БРД“ ООД, гр. София и „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна са 

участвали в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, 

че участниците  не са предоставили пазарни консултации. 



ТО/ММ/ММ   Стр. 2 
 

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: 

„Евромаркет – БРД“ ООД гр. София отговаря на изискванията на възложителя.  

 

Относно кандидата „Инжконсулт“ ЕООД, гр. Варна 
 

Кандидатът не е декларирал наличие на сервизна мрежа в страната. Съгласно т.3 от раздел 

VІ.3 „Допълнителна информация“ от обявлението кандидатът следва да има сервиз в радиус до 

60 километра от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП комисията определя срок 

до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който кандидатът „Инжконсулт“ 

ЕООД, гр. Варна да представи липсващите документи и/или да отстрани констатираните 

нередовности, като представят нов еЕЕДОП-и и/или други документи, съдържащи променена 

и/или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.54, чл.55 или чл.107 от ЗОП, комисията ще 

предложи на Възложителя да отстрани кандидата от процедурата. 

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. 

 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

01.08.2018 г. 

 

 

 

Председател:  

З. Т.          ……(П)……… 

Членове: 

1. П. К.         ……(П)……… 

2. П. Х.         ……(П)……… 

3. М. С.         ……(П)……… 

4. Т. Т.         ……(П)……… 




