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ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП по процедура за възлагане чрез публично състезание с 

рег.№ 19016 и предмет „Доставка на гуми” по две обособени позиции 

   На 13.03.2019 г. в 11:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 380 

/ 13.03.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния 

състав: 

Председател:  

 И. Х.   - Ръководител Автостопанство 

Членове: 

1. А. Т.             - Агент снабдяване, ОМТС 

2. М. Б.     - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.   - Експерт КД, АДФК 

4. Л. Я.  - Специалист търговия, ТО 

Всички членове и председателят на комисията получиха списък с участниците и 

подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 
 

Членовете на комисията се съгласяват и дават право на Председателя да 

осъществява кореспонденция с участниците в обществената поръчка. 
 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

Комисията отвори и разгледа подадените оферти за участие в обществената 

поръчка в съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за 

прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата. 
 

При отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците.   
 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти. Председателят на комисията обяви 

офертите, предоставени му от Възложителя, както следва: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участника 

 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

подаване  

на 

офертата 

Час на 

подаване  на 

офертата 

Обособена 

позиция 

1 „Диана“ ООД, гр. София 8411 12.03.2019 10.45 1 и 2 

2 „Мит“ ЕООД, гр. София 8414 12.03.2019 14.10 1  

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, 

съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На опаковката 

бяха нанесени входящ номер, името на участника и часа на подаване. 
 

На 13.03.2019 г. в 11:00 часа комисията отвори офертите на участниците и 

оповести документите, които съдържат. 
 

Членовете на комисията А. Т., М. С. и Л. Я. подписаха техническите предложения 

и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците.   

С това приключи публичната част от работата на комисията. 
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 РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

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: Участниците са представили всички необходими документи, в 

съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя 

условия в обявлението и документацията за участие в процедурата, като отговарят на 

изискванията за лично състояние и са в съответствие с критериите за подбор с 

изключение на: 

 

 „Мит“ ЕООД, гр. София 

 В Част II, Раздел А - Информация за икономическия оператор от еЕЕДОП в полето 

за обособените позиции, за които икономическият оператор желае да направи оферта, 

участникът е посочил и двете обособени позиции на обществената поръчка, а във 

формуляра на оферта е отбелязал, че ще участва по първа обособена позиция. Поради 

възникналото противоречие участникът следва да уточни с допълнително представяне на 

еЕЕДОП или формуляра на оферта по кои обособени позиции ще участва. 

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

получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на който е 

констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представи на 

комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 

за участие. 

          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 взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 14.03.2019 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

И. Христов             - ……(п)………… 

Членове: 

1. А. Т.                       - ……(п)………… 

2. М. Б.             - ……(п)………… 

3. М. С.            - ……(п)………… 

4. Л. Я.            - ……(п)………… 


