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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

На 06.07.2018 г. в 10:30 ч. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с рег.№18081 и предмет „Доставка на технически, електроконтактни 

манометри, трансмитери за налягане, датчици за температурен контрол, модули за 

системи за управление и резервни части КИП за цехове, ХВО, СОИ от 1 до 8”, назначена 

със заповед № 1100/06.07.2018 г. в състав: 

 

Председател:  

М. К.                    - Зам. Началник цех КИП и А и УИ системи 

Членове: 

1. П. Л.                                  - ръководител група Пирометрия, КИП и А и УИ системи 

2. М. П.                                 - Юрисконсулт, ПО  

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

4. С. П.               - Търговски агент, Търговски отдел 

 

и в присъствието на представителите на участниците в процедурата:   

„АМЕЕС” ООД, град Раднево – Г. А. – Упълномощен представител  

и „Накра” ЕООД, град Раднево – К. Т. – Управител. 

 
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 са постъпили 11(единадесет) оферти: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособена 

позиция 

1 „Енергетика - ЛД” ЕООД, гр. София 7870 03.07.2018 15:27 3, 4 

2 „Халдъров” ООД, град Стара Загора 7873 05.07.2018 08:29 3 

3 „Накра” ЕООД, град Раднево 7874 05.07.2018 09:20 2 

4 „АС ДС” ООД, град Плевен 7875 05.07.2018 13:30 1 

5 „Електро плюс” ЕООД, град София 7876 05.07.2018 13:30 3 

6 „Симлоджик” ЕООД, град София 7877 05.07.2018 13:30 1 

7 „Вика България” ЕООД, град София 7878 05.07.2018 13:30 1, 2 

8 „Брайт инженеринг” ЕООД, град Варна 7879 05.07.2018 13:30 4 

9 „АМЕЕС” ООД, град Раднево 7880 05.07.2018 15:03 3, 4 

10 
СД „Катинчаров и с-ие Симекс АБВ”,  

град София 
7881 05.07.2018 15:28 1 

11 „Седона - ОП” ООД, град Стара Загора 7882 05.07.2018 15:42 3, 4 

 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки с нанесен 

входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните 

непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, 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“. 
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Членовете на комисията М. К., С. Н. и П. Л. подписаха техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците „АМЕЕС” ООД, 

град Раднево и „Накра” ЕООД, град Раднево да подпишат техническите предложения и 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници. 

Представителите на участниците „АМЕЕС” ООД, град Раднево и „Накра” ЕООД, град 

Раднево, отказаха да подпишат техическите предложения и пликовете с „Предлагани ценови 

параметри“ на останалите участници. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

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 са предоставени пазарни консултации от участниците „Накра” ЕООД 

– по втора обособена позиция, „Вика България” ЕООД – по втора обособена позиция, и 

„Халдъров” ООД – по трета обособена позиция, съответно с писма вх. №14246/25.04.2018., вх. 

№13789/23.04.2018 и вх. №14246/25.04.2018, публикувани 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 „Вика България” ЕООД, град София 

 

Участникът е подал заявление за участие по 1-ва и 2-ра обособени позиции на хартиен 

носител, подписано само от единия управител на дружеството.  

В противоречие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП участникът не е представил ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан с електронен подпис от всички управители на дружеството. 

Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т.5, б. „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. 

В представения ЕЕДОП на хартиен носител комисията констатира следното: 

- Участникът е представил пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на 

поръчката – по втора обособена позиция, като в част III, раздел В, на въпроса дали 

икономическият оператор или свързано с него предприятие е предоставял консултантски 

услуги на възлагащия орган или на възложителя или е участвал ли по друг начин в 

подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът е 

отговорил отрицателно. Участникът следва да отговори утвърдително на гореописаното 

поле в ЕЕДОП и да опише подробно това обстоятелство по втора обособена позиция. 

- в част IV – Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални способности 

участникът не е попълнил поле 2 относно изпълнените дейности, сходни с предмета на 

поръчката за всяка обособена позиция. 

 

За участника „Накра” ЕООД, град Раднево 

 

Участникът е представил пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на 

поръчката – по втора обособена позиция, като в представения от него еЕЕДОП в част III, раздел 

В, на въпроса дали икономическият оператор или свързано с него предприятие е предоставял 

консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или е участвал ли по друг начин 

в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът е отговорил 

отрицателно. Участникът следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле в ЕЕДОП и 

да опише подробно това обстоятелство. 
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За участника „Халдъров” ООД, град Стара Загора 

 

Участникът е представил пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на 

поръчката – по трета обособена позиция, като в представения от него еЕЕДОП в част III, раздел 

В, на въпроса дали икономическият оператор или свързано с него предприятие е предоставял 

консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или е участвал ли по друг начин 

в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът е отговорил 

отрицателно. Участникът следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле в ЕЕДОП и 

да опише подробно това обстоятелство. 

Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис само от единия 

управител на дружеството – Пеньо Халдъров. Електронният ЕЕДОП следва да е подписан от 

лицата по чл. 40 ППЗОП. 

 

За участника „Електро плюс” ЕООД, град София 

 

Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис само от двамата 

прокуристи на дружеството. Липсва електронен подпис на управителя на дружеството. 
Електронният ЕЕДОП следва да е подписан от лицата по чл. 40 ППЗОП. 

 

За участника „АМЕЕС” ООД, град Раднево 

 

Участникът е представил еЕЕДОП, който не е подписан с електронен подпис от 

управителя на дружеството. Електронният ЕЕДОП следва да е подписан от лицата по чл. 40 

ППЗОП. 

 

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 е констатирано 

несъответствие или липса на информация, следва да представят на комисията нов ЕЕДОП 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 участника/ участниците 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 състави настоящия протокол на 02.08. 2018 г. 

 

 

Председател:  

М. К.         – ...................п......................... 

 

Членове: 

1. П. Л.        – ....................п........................ 

2. М. П.        – ....................п........................ 

3. С. Н.        – ....................п....................... 

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

 


