
ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения от 

офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка 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” 

На 13.08.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

1100/06.07.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 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. Г. Г.                        - Търговски агент, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпи резервният член Г.Г. на мястото на С. П., който 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 02.08.2018 г. и с писмо изх. 27353/02.08.2018 г. го изпрати на участниците в 

обществената поръчка. 

 

В определения срок от получаване на протокола участниците представиха допълнителните 

документи, както следва:  „АМЕЕС” ООД, град Раднево с писмо вх. № 27429/02.08.2018 г., 

„Накра” ЕООД, град Раднево с писмо вх. № 27599/03.08.2018 г., „Електро плюс” ЕООД, град 

София с писмо вх. № 27788/06.08.2018 г. и „Халдъров” ООД, град Стара Загора с писмо вх. № 

27793/06.08.2018 г. 

 

Участникът „Вика България” ЕООД, град София не представи допълнителни документи. 

Поради горното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ комисията предлага участника 

„Вика България” ЕООД, град София за отстраняване от процедурата, тъй като не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнение критериите за подбор. Техническото и ценовото предложение на участника 

няма да бъдат разгледани. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на 

останалите участници в процедурата и констатира следното: 

 

За участника „СД Катиничаров и с-ие Симекс АБВ ” гр. София 

По първа обособена позиция: 

- За позиции от т. 1 до т. 17 от спецификацията: представеното, непълно приложение към 

удостоверението за одобрен тип на техническите манометри (липсва страницата с 

описание на типа и конструкцията) не позволява на комисията да направи извод, дали 

предложените технически манометри са вписани в регистъра за одобрен тип; 

-  За позиция т. 21 от спецификацията по задание се изисква датчик за налягане с обхват -1 

до 60 бара, като предложеният от участника датчик за налягане е с обхват от 0 до 70 

бара. Предложеният уред не отговаря на заданието, защото не измерва вакуум и не 

покрива стандарта SIL-2 по каталожни данни; 

-  За позиции по т. 18, 19, 20 и 22 от спецификацията предложените диференциални 

трансмитери не отговарят на изискваният по задание обхват на свиваемост 1:100. 



 

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията 

предлага участника „СД Катиничаров и с-ие Симекс АБВ ” гр. София за отстраняване от 

процедурата по първа обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на процедурата. 

 

За участника „АС ДС” ООД гр. Плевен 

По първа обособена позиция: 

- За позиция т. 21 от спецификацията по задание се изисква датчик за налягане с обхват -1 

до 60 бара, като предложеният от участника датчик за налягане е с обхват от 0 до 70 

бара. Предложеният уред не отговаря на заданието, защото не измерва вакуум и не 

покрива стандарта  SIL-2 по каталожни данни. 

- За позиции по т. 18, 19, 20 и 22 от спецификацията предложените диференциални 

трансмитери по представения каталог отговарят на изисквания по задание обхват на 

свиваемост 1:100, но по каталога представен от други участници със същия тип 

трансмитери и в каталога в официалния сайт на производителя същите не отговарят на 

свиваемост 1:100.  

 

Поради гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП комисията 

предлага участника „АС ДС” ООД гр. Плевен за отстраняване от процедурата по първа 

обособена позиция, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на процедурата. 

 

Техническите предложения на останалите участници в процедурата са по образец на 

Възложителя, като отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 03.09.2018 г. от 10:00 часа 

в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 

параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на възложителя. 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

27.08.2018 г. 

  

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

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

 

Членове: 

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

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

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

4. Г. Г.      – ......................./п/..................... 

 

 


