
ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 21.11.2018 г. в 10:00 ч. комисия за провеждане на открита процедура за обществена 

поръчка с рег.№ 18138 и предмет „Доставка на гъвкави компенсатори“, назначена със 

заповед № 1989/21.11.2018 г. в състав: 

 

Председател:  

И. С.           - Ръководител КТО 

 

Членове: 

1. Е. С.          - Технолог, КТО 

2. М. П.          - Юрисконсулт, ПО  

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

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

 

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

получените оферти в процедурата. 

 

От страна на участниците имаше представител на участника „Ferlam Compensateurs“ 

S.A.S, Франция – Д. Д. – упълномощен представител. 

 

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 й, 

след което обяви получените оферти, предоставени му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили  3 (три) оферти: 

 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Феронид инженеринг“ ЕООД, гр. Варна 8111 13.11.2018 15:30 

2 „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора 8129 20.11.2018 13:02 

3 „Ferlam Compensateurs“ S.A.S, Франция 8130 20.11.2018 13:30 

 

Участниците са представили офертата 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 Е. С., Г. Г. и М. С. 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 на участниците в процедурата за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:  

 

 



За участника „Феронид инженеринг“ ЕООД, гр. Варна 

Участникът е представил еЕЕДОП, който не е подписан с електронен подпис от 

управителя на дружеството. Поставеният електронен подпис не е на физическо лице, а е с името 

на дружеството участник. 

 

За участника „Ferlam Compensateurs“ S.A.S, Франция 

В противоречие с изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП участникът не е представил ЕЕДОП 

в електронен вид, подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

Съгласно чл.67, ал.4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т.5, б. „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. 

В представения ЕЕДОП на хартиен носител комисията констатира, че участникът не е 

попълнил следните полета:  

- в част II, раздел В относно използването на капацитета на други субекти;  

- в част III, раздел В относно пряко или косвено участие в подготовката на процедурата; 

- в част IV, раздел В относно изпълнени дейности по предмета на поръчката; 

- в част IV, раздел Г относно сертификати от независими органи, удостоверяващи 

стандарти за осигуряване на качеството. 

Не е посочено от кое лице е положеният подпис, нито дали същото има право да 

представлява дружеството. 

Съгласно чл. 44 от ППЗОП, участникът следва да представи информация относно правно-

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

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. 

В противоречие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП участникът не е приложил опис 

на представените документи. 

 

Поради горното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от 

получаването на настоящия протокол участниците следва да отстранят констатираните 

нередовности, като представят нови еЕЕДОП и/или други доказателства за отстраняване 

на констатираните нередовности. 

В противен случай и на основание чл. 54, чл. 55 или чл.107 от ЗОП, комисията ще 

предложи на Възложителя да отстрани участниците 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 10.12.2018 г. 

 

 

Председател:  

И. С.                – ..................../п/........................ 

 

Членове: 

1. Е. С.               – ....................../п/...................... 

 

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

 

3.  М. С.              – ..................../п/........................ 

 

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

 


