
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 10.10.2018 г. в 10:00 ч. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез 

открита процедура с рег.№18105 и предмет „Доставка на хидромотор за 

задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) 

“Strahan & Hensaw”, назначена със заповед № 1664/10.10.2018 г. в състав: 

 

Председател:  

И. Т.                                        - Зам. Началник цех ВС и пепелоизвоз 

 

Членове: 

1. А. А.                                      - инж. механик, ВСиП 

2. М. П.              - Юрисконсулт, ПО  

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

4. Г. Г.                              - Търговски агент, Търговски отдел 

 

и в отсъствието на представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване 

 

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 3(три) оферти: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на 

офертата 

Час на 

получаване 

на 

офертата 

1 „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна 8012 09.10.2018 13.02 

2 „БГ Телеком“ ЕООД, гр. Варна 8016 09.10.2018 14.49 

3 „Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора 8017 09.10.2018 15.28 

 

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“. 



 

 

Членовете на комисията С. Н., И. Т. и А. А. подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание като разгледа 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя  и установи, че 

участникът „Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора е участвал в пазарна 

консултация с вх. № 15962/09.05.2018 г. за определяне прогнозната стойност на 

поръчката.  

 

Участникът е представил еЕЕДОП, в който е посочил: част III. Основания за 

изключване, буква В. Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 

интереси, или професионално нарушение - на въпроса: дали икономическият 

оператор или свързано с него предприятие е предоставял консултантски услуги 

на възлагащия орган или на възложителя, или е участвал по друг начин в 

подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка е отговорил 

отрицателно. 

        Предвид факта, че същият е взел участие в пазарни консултации по съответната 

обществена поръчка, следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле в 

еЕЕДОП и да опише подробно това обстоятелство. 

   

 Поради това и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП комисията определя срок 

до 5 работни дни от получаване настоящия протокол, в който участника 

„Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора да отстрани констатираните 

нередовности, като представи нов еЕЕДОП , съдържащ променена информация. 

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

предложи на Възложителя да отстрани участникът от процедурата. 

     

Новият еЕЕДОП на участника „Седона – ОП“ ЕООД, гр. Стара Загора да се 

представи в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектован с 

придружително писмо. 

     

 

На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП с писма изх. №№36102,36103/15.10.2018 г. 

изиска от участниците „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна и „БГ Телеком“ ЕООД, гр. 

Варна доказателства за изпълнена доставка, а именно договор, фактура и 

удостоверение за добро изпълнение. 

 

В определеният срок участниците „Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна с писмо вх. № 

36691/18.10.2018г. и „БГ Телеком“ ЕООД, гр. Варна с писмо вх. № 36694/18.10.2018 

г. не представиха изисканите доказателства за изпълнена доставка. 
 

 

          



 

 

   Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП в офертите на участниците. 

 

 

  Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 24.10.2018 г. 

 

 

Председател:  

И.Т.                – .................../п/......................... 

 

Членове: 

1. А. А.              – ..................../п/........................ 

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

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

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

 


