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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

На 17.12.2018 г. в 10:30 ч. комисия за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с рег.№18157 и предмет „Доставка на бутилирана трапезна вода”, назначена със 

заповед № 2239/17.12.2018 г. в състав: 

 

Председател:  

С.С.          - Ръководител АО 

Членове: 

1. М.К.             - Обслужващ работник „Промишлено Производство“ 

2. М.П.         - Юрисконсулт, ПО  

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

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

5.Г.С.                          - Отчетник Цех „КИП и А“ И „УИ“ Системи 

6. М.М.              -  Р-л звено, АСУТП, цех КИП и А и УИ 

 

 

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

получената оферта в процедурата. 

 

От страна на участника нямаше представител. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, 

председателят представи на членовете на комисията подадената оферта 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 

участника в обществената поръчка. 

  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и състава и, 

след което обяви получената оферта, предоставена му от Възложителя. 

 

В обявения срок е постъпила 1(една) оферта: 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

1 Булминвекс – ГБ ЕООД, гр. София 8223 14.12.2018 15:50 

 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка с нанесен 

входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаната 

непрозрачна опаковка и оповести нейното 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 М.М., С.С. и Г.С. подписаха техническото предложение и плика 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 констатира следното:  
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За участника Булминвекс – ГБ ЕООД, гр. София 

         В противоречие с изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП, във връзка с §29, т.5, б. „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018г., участникът е 

представил  еЕЕДОП, който не е подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40 ППЗОП. 

         В представения еЕЕДОП, участникът не е попълнил изискуемата информация в част ІV 

„Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, относно реализирания 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три години. 

         Участникът е представил  еЕЕДОП, без да е отразил в част ІV, буква В „Технически и 

професионални възможности“  дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката за последните три години, от датата на подаване на офертата. 

 

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

получаването на настоящия протокол участникът, Булминвекс – ГБ ЕООД, гр. София 

следва да представи на комисията нов еЕЕДОП, който съдържа променена и/или 

допълнена информация.  

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

предложи на Възложителя да отстрани участника 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 03.01.2019 г. 

 

 

Председател:  

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

 

Членове: 

1. М.К.             – ......................../п/.................... 

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

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

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

5. Г.С.              – ................./п/........................... 

6. М.М.                – ................./п/........................... 

 


