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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 24.07.2018  г. в 11:00 ч. комисия за провеждане на публично състезание по 

процедура за обществена поръчка с рег.№ 18091 и предмет „Доставка на два броя 

топлообменници на ПС-50-1 за парни турбини тип К-210/215/-130“, назначена със 

заповед № 1180 / 24.07.2018  г. в състав: 

 

Председател:  

А.М.  −  Зам. Ръководител „Конструктивно-технологичен отдел“ 

Членове: 

1. Г.Г.  – Инженер Енергетик „Турбинен цех” 

2. М.П. − Юрисконсулт, Правен отдел  

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

4. М.М. − Специалист търговия, Търговски отдел 

 

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

на получените оферти в процедурата. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

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 ѝ, след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили 5 (пет) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1.  „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора 7909 19.07.18г. 11:59 

2. „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна 7912 20.07.18г. 15:08 

3. „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 7913 23.07.18г. 11:55 

4. 

Обединение „ЦЕРБ – СЕРВИС“ гр. София 

(участници в обединението „ЦЕРБ-Трейд“ 

ЕООД и АО „Сервис-склад“) 

7915 23.07.18г. 13:08 

5. „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София 7916 23.07.18г. 13:24 

 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки с 

нанесен входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори 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“. 

Членовете на комисията А.М., Г.Г. и М.М. подписаха техническите предложения и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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 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 участниците „Технокомерс“ ООД, гр. Стара 

Загора, „Ванца партнерс“ ООД, гр. Варна, „Енергоремонт – Гълъбово“ АД, гр. Гълъбово 

и „Сиана електрик“ ЕООД, гр. София не са предоставили пазарни консултации. 

 Участникът в Обединение „ЦЕРБ – СЕРВИС“ - „ЦЕРБ-Трейд“ ЕООД, гр. София е 

предоставил пазарна консултация с писмо вх. №20363/07.06.18г., 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:  

 

Относно участника „Технокомерс“ ООД, гр. Стара Загора 

Участникът е представил еЕЕДОП, като 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. 

Участникът не е приложил опис на приложените документи в офертата, което е в 

противоречие с изискванията на чл. 47, ал. 3 ППЗОП и изискванията на документацията. 

 

Относно участника Обединение „ЦЕРБ – СЕРВИС“ гр. София 

Участникът е представил договор за създаване на обединение за участие в 

обществената поръчка, който е с нотариална заверка само на подписа на единия от 

участниците в обединението „ЦЕРБ-Трейд“ ЕООД. Подписът на представляващият АО 

„Сервис-склад“, Руска федерация не е в оригинал или нотариално заверен. Участникът 

следва да представи договор за създаване на обединение в оригинал или с нотариална 

заверка на всички подписи на договора.  

Участникът в обединението „ЦЕРБ-Трейд“ ЕООД е представил пазарни 

консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчката, 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 в обединението следва да 

отговори утвърдително на гореописаното поле в ЕЕДОП и да опише подробно това 

обстоятелство. 

Участникът в обединението АО „Сервис-склад“, Руска федерация е представил 

документ за акционерите на дружеството, от който не е видно кои лица представляват, 

управляват и контролират дружеството. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП  и чл. 44, ал. 1 

ППЗОП участникът следва да представи информация за правно-организационната 

форма, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. В случай, че има и други задължени лица освен 

посочените двама акционери Борис Василев и Александър Тимофеев, подписали 

представения еЕЕДОП, то участникът в обединението следва да представи и еЕЕДОП, 

разписан от тези други лица. 

 

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 

участниците да представят липсващите документи и/или да отстранят 
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констатираните нередовности, като представят нови еЕЕДОП-и и/или други 

документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

 

 Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 08.08.2018 г. 

 

 

Председател:  

А.М.  − ………(п)………… 

Членове: 

1. Г.Г.  − ………(п)………… 

2. М.П. − ………(п)………… 

3. М.С.       − ………(п)………… 

4. М.М. − ………(п)………… 


