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ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП по процедура за възлагане чрез публично 

състезание с рег.№ 18123 и предмет „Доставка на 90 броя изолатор опорен по 

черт. № К 1174.00 за ЕФ на котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62)”   

 На 11.10.2018г. в 11:00ч. започна своята работа комисия, назначена със 

заповед № 1673 / 11.10.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 

2” ЕАД в следния състав: 

Председател:  

  

И.С.      - Ръководител КТО 

 

Членове: 

1. Й.Й.   - Р-л група - ПКПР,  КЦ 

2. М.П.   - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. С.Н.   - Експерт КД, АДФК 

4. П.Т.   - Специалист търговия, ТО 

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с участниците 

и подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 
 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да 

осъществява кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 
 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подадените оферти за участие в обществената 

поръчка в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, 

Правилника за прилагането му и условията от документацията за участие в 

процедурата. 
 

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.   
 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти. Председателят на комисията 

обяви офертите, предоставени му от Възложителя, както следва: 
 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участника 

 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване  на 

офертата 

Час на 

подаване  на 

офертата 

1 „Филкаб“ АД, гр. Пловдив 8022 10.10.2018 11.39 

2 „Никдим“ ООД, гр. Казанлък 8027 10.10.2018 14.14 
 

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни 

опаковки, съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от 

ППЗОП. На опаковката бяха нанесени входящ номер, името на участника и часа 

на подаване. 
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На 11.10.2018 г. в 11:00 часа комисията отвори офертите на участниците и 

оповести документите, които съдържат. 
 

Членовете на комисията Й.Й., С.Н. и П.Т. подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участниците.   

С това приключи публичната част от работата на комисията. 
  

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
 

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: участниците са представили всички 

необходими документи, в съответствие с изискванията на ЗОП и предварително 

обявените от Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в 

процедурата, като отговарят на изискванията за лично състояние и са в 

съответствие с критериите за подбор.  
 

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с критериите за 

подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на участниците. 
 

Техническите предложения на участниците съдържат всички посочени от 

Възложителя документи и отговарят на поставените изисквания и условия за 

изпълнение на поръчката. 
 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 05.11.2018 г. 

от 10.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с 

„Предлагани ценови параметри“. 

    

Този протокол е съставен на 29.10.2018 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 

Председател:  

инж. Й.С.    - ……(п)…… 

Членове: 

1. Й.Й.    - ……(п)…… 

2. М.П.   - ……(п)…… 

3.С.Н.    - ……(п)…… 

4. П.Т.   - ……(п)…… 


