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ПРОТОКОЛ № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 

предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с рег. № 18138 и предмет: „Доставка на гъвкави компенсатори” 

На 03.01.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед № 

1989/21.11.2018 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в следния 

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 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП от 10.12.2018 г. и с писмо изх. 42478/10.12.2018 г. го изпрати на 

участниците в обществената поръчка. 

След изтичане на срока, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи и констатира следното:  

В определения срок от получаване на протокола участникът „Феронид 

инженеринг“ ЕООД, гр. Варна с писмо вх. № 43297/11.12.2018 г. представи нов 

еЕЕДОП, коректно попълнен. 

С писмо вх. № 43605/13.12.2018 г. участникът „Ferlam Compensateurs“ S.A.S, 

Франция представи ЕЕДОП на хартиен носител. 

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. 

Като взе предвид гореизложеното комисията констатира, че участникът 

„Ferlam Compensateurs“ S.A.S, Франция не отговаря на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП предлага същият да 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП с писма изх. №№44142 и 44143/17.12.2018 г., 

комисията изиска от участниците „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора и „Феронид 

инженеринг“ ЕООД, гр. Варна допълнителни доказателства (документи от завода 

производител) относно максимална температура, за която са предвидени  оферираните 

гъвкави компенсатори.  

В определения срок участниците „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора с писмо 

вх.№ 44549/19.12.2018 г. и „Феронид инженеринг“ ЕООД, гр. Варна с писмо вх. № 



44974/21.12.2018 г. представиха допълнителни документи. Участниците не доказаха, че 

предлаганите от тях гъвкави компенсатори отговарят на максималната работна 

температура на съоръженията, посочени от възложителя в документацията за участие.   

Като взе предвид гореизложеното комисията констатира, че офертите на 

участниците „Сезар трейд“ ЕООД, гр. Стара Загора и „Феронид инженеринг“ 

ЕООД, гр. Варна не отговарят на предварително обявените условия на поръчката,  

поставени от Възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП предлага 

същите да бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят следва да прекрати 

процедурата, тъй като всички подадени оферти са неподходящи. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на  21.01.2019 г. 

  

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  

Председател:  

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

 

Членове: 

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

 

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

 

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

 

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

 


