
  

ПРОТОКОЛ   

на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП, чл. 54, ал. 7 и чл. 55, ал. 1  от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18084 и предмет „Извършване на годишни   

контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и пункт за 

измерване на имисии с. П. Градец” 

  

На 25.07.2018г. в 10:30ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 1191 / 

25.07.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД за провеждане на 

процедура на договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18084 и предмет 

„Извършване на годишни   контролни тестове на прибори за СНИ в „ТЕЦ Марица Изток 

2” ЕАД и пункт за измерване на имисии с. П. Градец”, в следния състав: 

Председател:  

инж. Д. П. - експерт КИП и А и УИ системи 

 

Членове: 

1. инж. М. Д.                         - техник-механик СИ, цех КИП и А и УИ системи 

2. Д. Л.                                   - Юрисконсулт, ПО  

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

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

 

При отварянето на заявленията не присъстваха представители на кандидатите. 

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, както следва: 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 

номер на 

заявление 

Дата на 

подаване 

заявление 

Час на 

подаване 

заявление 

Обособени 

позиции 

1. „Енерджи макс“ ЕООД, град Стара Загора 7911 20.07.18 12.11 1 

2. „Пехливанов инженеринг“ ООД, град София 7918 24.07.18 15.45 1, 2 

 

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 кандидата и часа на подаване. 

 

На 25.07.2018г. в 10:30 часа, комисията отвори заявленията на кандидатите и оповести 

документите, които съдържат. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

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

кандидатите са участвали в пазарни консултации за определяне прогнозната стойност на 

поръчката и установи, че кандидатите не са предоставили пазарни консултации. 

 



  

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 кандидата „Енерджи макс“ ЕООД, град Стара Загора 

В представения на електронен носител ЕЕДОП кандидатът не е попълнил полето относно 

обособените позиции, за които участва в Част II, А – Обособени позиции на ЕЕДОП. 

Кандидатът следва да представи нов ЕЕДОП с отбелязана обособената позиция, за която 

участва. Кандидатът не е представил изискуемата декларация по чл.135, ал.5 от ЗОП. 

Съгласно изискванията на чл.47, ал.10 от ППЗОП, Възложителят не е посочил възможност 

за представянето на едно заявление за участие за двете обособени позиции в Раздел VI.3. 

Допълнителна информация на обявлението, тъй като има различни изисквания за участие по 

двете обособени позиции. В тази връзка и на основание  чл. 47, ал.4 във вр. с чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП в случай, че кандидатът участва за двете обособени позиции,  следва да  представи 

отделно комплектувани заявления за участие, с опис, електронен ЕЕДОП и декларация по 

чл.135, ал.5 от ЗОП за всяка обособена позиция на обществената поръчка, за която участва. 

 

За кандидата „Пехливанов инженеринг“ ООД, град София 

Кандидатът е представил две отделни заявления за участие по двете обособени позиции, 

но само един общ ЕЕДОП за двете обособени позиции. Съгласно изискванията на чл.47, ал.10 от 

ППЗОП, Възложителят не е посочил възможност за представянето на едно заявление за участие 

за двете обособени позиции в Раздел VI.3. Допълнителна информация на обявлението, тъй като 

има различни изисквания за участие по двете обособени позиции.  В тази връзка и на основание 

чл. 47, ал.4 във вр. с чл. 39, ал.2 от ППЗОП  кандидатът следва да  представи отделно 

комплектувани заявления за участие, с опис, електронен ЕЕДОП и декларация по чл.135, ал.5 от 

ЗОП за всяка обособена позиция на обществената поръчка, за която участва. 

За втора обособена позиция кандидатът следва да посочи техническото оборудване за 

изпълнение, с което разполага за тази обособена позиция. В тази връзка кандидатът следва да 

представи попълнен нов ЕЕДОП за втора обособена позиция, публикуван в профила на 

купувача. 

Предвид горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, кандидатите следва в срок 

до 5 работни дни да представят нови eЕЕДОП и/ или други документи, които съдържат 

променена и/ или допълнена информация. 

В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията ще предложи на 

Възложителя да отстрани кандидатите 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. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

Д. П.     - ...................... 

Членове: 

1. М. Д.    - ...................... 

2. Д. Л.    - ...................... 

3. М. С.    - ...................... 

4. С. П.    - ...................... 


