
 
ПРОТОКОЛ № 1 

 
на основание чл.103, ал.3 от ЗОП и чл.54, ал.7 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 
39, ал.2 от ППЗОП и резултатите от предварителния подбор в обществена поръчка на 
договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 19022 и предмет „Доставка 
на PHD – сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и 
редундантни точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 
2“ ЕАД”  

 
На 09.05.2019 г. в 10:00ч. комисия за провеждане на процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие, с рег. № 19022 и предмет „Доставка на PHD – 
сървър за системата за управление на Блок 8 и 2000 лицензи (скада и редундантни 
точки) за системата за управление на Блок 4 в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД”, 
назначена със заповед № 658/ 09.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ 
Марица изток 2” ЕАД, в следния състав: 

 
Председател:  
инж. Данчо Новачев – Зам. н-к цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 
 
Членове: 
1. инж. Мирослав Маринов – Р-л група, цех КИП и А и УИ системи, ДЕ 
2. Маргарита Пенчева – Юрисконсулт, ПО  
3. Мариана Сталева – Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Галина Табакова – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 
проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на 

получените заявления в процедурата. 
 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на кандидата.  
 
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 

от ЗОП. Председателят представи на членовете на комисията подадените заявления за 
участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което комисията започна своята 
работа. Членовете на комисията се съгласиха и дадоха право на председателя да 
осъществява кореспонденция с кандидатите и участниците в обществената поръчка. 

 
Председателят на комисията обяви получените заявления, предоставени му от 

Възложителя: 
 

№ 
Наименование и седалище 

на кандидата 

Входящ 
номер на 

заявлението 

Дата на 
получаване на 
заявлението 

Час на 
получаване 

на 
заявленията 

Обособени 
позиции 

1 Ханиуел ЕООД, гр. София 8508 02.05.19 10.47 1-ва и 2-ра 
 
Председателят отвори заявленията на кандидата и оповести документите, които 

те съдържат. Комисията разгледа подадените от кандидата заявления за участие в 



съответствие с разпоредбите на Закона за обществени поръчки, Правилника за 
прилагането му и условията от документацията за участие в процедурата. 

 
Документите за участие бяха предоставени в запечатани непрозрачни опаковки, 

съгласно изискванията на документацията за участие и чл. 47 от ППЗОП. На 
опаковките бяха нанесени входящ номер, името на кандидата и часа на подаване. 

 
С това приключи публичната част от работата на комисията. 

 
 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
 
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка 

дали кандидът е участвал в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност 
на поръчката и установи, че кандидатът Ханиуел ЕООД, гр. София е предоставил 
пазарни консултации. На основание чл.44, ал.3 от ЗОП Възложителят е предприел 
необходимите действия, които да гарантират, че участникът в пазарна консултация 
няма предимство пред останалите участници и е спазен принципа на 
равнопоставеност, като е обявил цялата информация по повод подготовката за 
възлагане на обществената поръчка и е определил подходящ срок за получаването на 
оферти, като не е използвал съкращаване на сроковете за съответния вид процедура. 
 

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: 

 
За кандидата Ханиуел ЕООД, гр. София по І и ІІ обособена позиция 
 
Кандидатът е представил еЕЕДОП, където в част III. Основания за 

изключване, буква В. Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на 
интереси, или професионално нарушение - на въпроса: дали икономическият 
оператор или свързано с него предприятие е предоставял консултантски услуги 
на възлагащия орган или на възложителя, или е участвал по друг начин в 
подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка е отговорил 
отрицателно. 
        Предвид факта, че същият е взел участие в пазарни консултации по съответната 
обществена поръчка, по І и ІІ обособена позиция, следва да  отговори утвърдително 
на гореописаното поле в еЕЕДОП и да опише подробно това обстоятелство. 
 

 Поради това и на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП комисията определя 
срок до 5 работни дни от получаване настоящия протокол, в който кандидата 
Ханиуел ЕООД, гр. София по І и ІІ обособена позиция, да отстрани 
констатираните нередовности, като представи нов еЕЕДОП, съдържащ 
променена информация. 

 
В противен случай и на основание чл.107, т.1 от ЗОП от ЗОП, комисията ще 

предложи на Възложителя да отстрани кандидата от процедурата. 
 

 



Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 
протокол на 16.05.2019г. 
 
 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
 
Председател:  
инж. Данчо Новачев – ............../п/................ 
 
Членове: 
1. инж. Мирослав Маринов – ............../п/................ 

2. Маргарита Пенчева – . ............../п/................ 

3. Мариана Сталева – ............../п/................ 

4. Галина Табакова – ............../п/................ 

 


