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ПРОТОКОЛ № 1 

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

 
 

На 06.03.2019 г. в 10:00 ч. комисия за провеждане на публично състезание 
по процедура за обществена поръчка с рег. № 19013 и предмет: „Ремонт на 
вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-
4” назначена със заповед № 343/ 06.03.2019 г. , 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” 

 
и в присъствието на: г-н К. Д. в качеството му на упълномощен представител 
на „Парсек груп“ ЕООД, гр. София 

 
се проведе публично заседание на основание чл.61, ал.1 от ППЗОП за 
отваряне на получените оферти в процедурата. 

 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по 

чл.103, ал.2 от ЗОП, 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 получените оферти, предоставени му 
от Възложителя. 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти, които председателят на 
комисията обяви:  

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 
номер на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване на 

офертата 
1 „Дъга – 93“ ООД, гр. Пловдив 8391 05.03.2019г. 15:46 

2 
„Парсек груп“ ЕООД, гр. 
София 

8393 05.03.2019г. 16:00 

 
Участникът „Дъга 93“ ООД, гр. Пловдив е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка и с нанесен входящ номер, името на 
участника и часът на подаване. 
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Участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София е представил офертата си в 
запечатана непрозрачна опаковка и с нанесен входящ номер, името на 
участника и часът на подаване. 

На основание чл.181, ал.2 от ЗОП процедурата се провежда при 
обратен ред, като се прави оценка на техническите и ценовите 
предложения на участниците, преди разглеждане на документите за 
съответствие с критериите за подбор, което е посочено в обявлението за 
обществената поръчка. 

 
Председателят на комисията отвори по реда на тяхното постъпване 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповести съдържанието им както 
следва:  

1.За участникът „Дъга 93“ ООД, гр. Пловдив: опис, документи по чл.39, 
ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и ценово предложение в съответствие с 
изискванията на чл.47, ал.6 от ППЗОП. 

Предложената от участника „Дъга 93“ ООД, гр. Пловдив цена за 
изпълнение на предмета на поръчката е 137 304,11 лв.(сто тридесет и седем 
хиляди триста и четири лева и единадесет стотинки), без ДДС. 

Членовете на комисията М. Ж., С. Н. и председателя инж. Д. Р. подписаха 
техническото и ценовото предложение и представителя на „Парсек груп“ 
ЕООД, гр. София се възползва от предложението и подписа техническото 
предложение на участника „Дъга 93“ ООД, гр. Пловдив. 

 
2. За участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София: опис, документи по 

чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, както и ценово предложение в съответствие с 
изискванията на чл.47, ал.6 от ППЗОП. 

 Предложената от участника „Парсек груп“ ЕООД, гр. София цена за 
изпълнение на предмета на поръчката е 139 023,64 лв. (сто тридесет и девет 
хиляди и двадесет и три лева и шестдесет и четири стотинки, без ДДС. 

Членовете на комисията М. Ж., С. Н. и председателя инж. Д. Р. подписаха 
техническото и ценовото предложение. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като констатира 

следното: 
1. Участникът „Дъга - 93“ ООД, гр. Пловдив е представил техническото 
предложение по образец на Възложителя, което отговаря на изискванията на 
документацията за участие и ЗОП, представени са всички изискуеми 
документи.  
2. Участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София е представил техническото 
предложение по образец на Възложителя, което отговаря на изискванията на 
документацията за участие и ЗОП, представени са всички изискуеми 
документи.  

 
Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и 

Приложение 1 към тях – Обем и констатира наличие на фактическа грешка в 
ценовото предложение на участника „Парсек груп“ ЕООД, гр. София. Общата 
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цена за изпълнение на поръчката, изчислена на база оферираните единични 
цени за различните дейности, възлиза на 139 028.77 лв. (сто тридесет и девет 
хиляди и двадесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки). 

В съответствие с указанията на Възложителя, т.4.4 Ценово предложение 
от Раздел I: В случай, че в хода на работата на комисията се установят 
очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между 
предложената общата цена за изпълнение на поръчката, за която се участва 
и единичните цени по спецификация, за достоверни се приемат 
предложените единични цени. В този случай, за предложена крайна цена за 
изпълнение на поръчката,  се приема действителния математически сбор от 
произведенията на единичните цени и съответните количества по 
спецификация. 

За участника „Парсек груп“ ЕООД, гр. София, комисията приема обща 
цена за изпълнение на поръчката: 139 028.77 лв. (сто тридесет и девет хиляди 
и двадесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки). 
 

Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е 
икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия най-
ниска цена. На основание чл.61, т.3 от ППЗОП комисията извърши оценяване 
на представените оферти, съгласно избрания критерий за оценка – най-ниска 
цена, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 

лева без ДДС 
Оценка 

1 „Дъга 93“ ООД гр. Пловдив 137 304,11 Първо място 
2 „Парсек груп“ ЕООД, гр. София 139 028,77 Второ място 

 
Комисията установи, че няма основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП. 
 

Комисията извърши проверка, дали участниците са участвали и в пазарна 
консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, че 
участниците не са предоставили пазарни консултации.  

След това, 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:  

Участникът „Дъга -93“ ООД, гр. Пловдив е представил всички 
необходими документи (в съответствие с изискванията на ЗОП и 
предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и 
документацията за участие в процедурата), като отговаря на изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор. 

Участникът „Парсек груп“ ЕООД, гр. София не отговаря на 
критериите за подбор, а именно:  

В част IV Критерии за подбор, В: Технически и професионални 
възможности, т.1 б) на представения от участника ЕЕДОП е посочена 
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информация за изпълнен един договор, с предмет и обем идентичен или 
сходен с предмета на обществената поръчка. 

 Участникът следва да представи нов ЕЕДОП 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.61, т.6 от ППЗОП в срок до 5 
работни дни от получаването на настоящия протокол участникът 
„Парсек груп“ ЕООД, гр. София следва да представи на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.  

В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП 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 взе гореизложените решения с единодушие и състави 
настоящия протокол на 08.03.2019 г. 
 
   
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)………… 


