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Утвърждавам:………(п)………….   Вх.№11054/22.03.2019г. 
22.03.2019г.       Изп. директор 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

Съгласно чл.61от ППЗОП и във връзка с чл.181 от ЗОП  
 

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 чрез публично състезание с рег. № 19013 и предмет: 
„Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на 
КА-3 и КА-4”.  

 

На 18.03.2019 г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 
№343/06.03.2019г., в състав: 

Председател:  
  инж. Д. Р.     – Началник „КЦ”  
 
Членове: 

  1. М. Ж.  – Технолог ”КТО” 
  2. Д. Л.  – Юрисконсулт, „Правен отдел” 

3. С. Н.                   – Експерт контрол на документи, „АДФК” 
  4. инж. П. С.          – Специалист търговия, „ТО” 

 
След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и 

отстраняване на нередовности, посочени в Протокол № 1 от 08.03.2019г. за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
документите, комисията продължи своята работа в закрито заседание, и 
установи следното: 

 

Участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София не е представил нов 
еЕЕДОП с информация за изпълнени минимум два договора през последните 
пет години, с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на обществената 
поръчка, каквото е изискването на Възложителя. 

 
Поради горното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията 

предлага на възложителя да отстрани от процедурата участника „Парсек 
груп“ ЕООД, гр. София, тъй като не отговаря на поставените критерии за 
подбор. 
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КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
На основание чл.61, т.7 от ППЗОП, във връзка с чл.181, ал. 4 от ЗОП, 

комисията класира участниците, подали оферти за участие в публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка № 19013 и предмет: „Ремонт 
на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и 
КА-4”, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Класиране 

1 „Дъга 93“ ООД, гр. Пловдив 137 304,11 Първо място 
 
 
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 22.03.2019 г. 
 

Неразделна част от настоящия протокол е Протокол №1 от 08.03.2019 г. за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП. 

 
 
 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
 

Председател: 

инж. Д. Р.    ………(п)………… 

 

Членове: 

1. М. Ж.    ………(п)………… 

 

2. Д. Л.    ………(п)………… 

 

3. С. Н.    ………(п)………… 

 

4. инж. П. С.   ………(п)………… 

 
 
 


