
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП чрез открита процедура 

с рег.№ 19024 и предмет „Доставка на гумено транспортна лента (ГТЛ) за 

транспортьори” 

 

На 08.05.2019г. в 10:30 ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 647/ 

08.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:   

инж. Иво Тодоров    - Н-к, ВС и П 

 

Членове: 

1. инж. Живко Дженев   - Технолог, ВС и П 

2. Светлозара Маринова   - Юрисконсулт, ПО  

3.  Мариана Сталева         - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. инж. Нено Димов    - Специалист търговия - старши, „Търговски отдел” 

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 от участниците оферти за участие в обществена 

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 присъства представител на участникa Каучук АД, гр. Пазарджик, 

г-н Петър Мартинов – упълномощен представител. 

 

В обявения срок са постъпили 6 (шест) оферти. Председателят на комисията обяви офертите, 

предоставени му от Възложителя, както следва: 

 

№ 
Наименование и седалище 

на участника 

Входящ 

номер на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на 

офертата 

Час на 

получаване 

на 

офертата 

Обособена 

позиция 

1 Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора 8493 22.04.2019 10.36 II 

2 
ЕТ Георги Стефанов - Златаров, гр. Стара 

Загора 8510 03.05.2019 13.20 

 

II 

3 Каучук АД, гр. Пазарджик 8522 07.05.2019 13.24 I 

4 Обединение Вулкан – България, гр. София 8524 07.05.2019 13.34 I 

5 Медина мед ООД, гр. Стара Загора 8526 07.05.2019 14.30 I и II 

6 
Метсо Австрия ГмбХ Клон България, гр. 

София 8527 07.05.2019 14.40 

 

I и II 

 

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 участника и часа на подаване. 



 

 

 

На 08.05.2019 г. в 10:30 часа, комисията отвори офертите на участниците и оповести 

документите, които те съдържат. 

 

Председателят на комисията инж. Иво Тодоров и членовете инж. Живко Дженев, инж. Нено 

Димов подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Представителят на комисията не се възползва от правото си да подпише 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

останалите участници. 

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 

участниците са участвали в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на 

поръчката и установи, че с участниците Сезар трейд ЕООД, гр. Стара Загора, Каучук АД, гр. 

Пазарджик и Медина мед ООД, гр. Стара Загора има проведена пазарна консултация за 

определяне на прогнозната стойност на поръчката. На основание чл.44, ал.3 от ЗОП 

Възложителят е предприел необходимите действия, които да гарантират, че участниците в 

пазарна консултация нямат 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 участника „Каучук“ АД, гр. Пазарджик: 

1.В представения еЕЕДОП, 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 са участвали по друг 

начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът е 

отговорил отрицателно. Предвид факта, че участникът е взел участие в пазарни консултации 

по съответната обществена поръчка, следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле 

в еЕЕДОП. 

2.В представения еЕЕДОП, част II, буква А. Информация за икономическия оператор, на 

въпроса икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни в съответната държава членка,  участникът е отговорил отрицателно. Предвид 

факта, че към настоящия момент не съществува възможност възложителят да се снабди с 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни, участникът следва да 

 отговори положително, като попълни гореописаното поле на  еЕЕДОП. 
 

За участника Обединение „Вулкан – България“, гр. София: 

1.Участникът не е представил  образеца на оферта , част от Документацията за участие 

в обществената поръчка. Участникът следва да попълни и представи оферта за участие в 

обществената поръчка, надлежно подписана от лицата, които го представляват.  

2.Участникът „Вулкан- България“ е обединеие, в което участват „Вулкан Гуме“ Д.О.О. 

– Сърбия и „Мавилекс“ ООД. Представен е еЕЕДОП за участника в обединението „Мавилекс“ 

ООД, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, но представеният ЕЕДОП 

за обединението и за другия участник „Вулкан Гуме“ Д.О.О, не са представени в електронен 



 

 

вид, а са сканиран писмен документ без електронен подпис. Съгласно Раздел I, т. 4.1. от 

Указания за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в ТЕЦ „Марица изток 2“ 

ЕАД, образеца на оферта  и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във 

връзка с §29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 

2018 г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Предвид това участникът 

следва да представен електронен ЕЕДОП, подписани с електронен подпис от лицата, които го 

представляват. 

3. Участникът не е представил нотариално заверено пълномощно за упълномощения 

представител, подписващ офертата.  Съгласно образеца на оферта, част от Документацията за 

участие в обществената поръчка, участникът следва да представи нотариално заверено 

пълномощно. Следва да се има предвид, че когато кандидатът или участникът, или 

юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от 

физическо лице по пълномощие, изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП се отнасят и за това физическо лице. Упълномощеният представител на обединението 

следва да декларира тези обстоятелства в електронния ЕЕДОП, относим за обединението. 

4. Участтникът е представил Споразумение за създаване на обединение, но документът  

не е оригинал и копието няма нотариална заверка. Съгласно Раздел II, т.5 от Указания за 

участие в процедури за възлагане на обществени поръчки в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, 

когато участник/кандидат е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

нотариално заверено копие от документа за създаване на обединеието.  

 

За участника „Медина мед“ ООД, гр. Стара Загора: 

1.В представения еЕЕДОП, 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 са участвали по друг 

начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка, участникът е 

отговорил отрицателно. Предвид факта, че участникът е взел участие в пазарни консултации 

по съответната обществена поръчка, следва да  отговори утвърдително на гореописаното поле 

в еЕЕДОП. 

2. 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 Първа обособена позиция на обществената поръчка – Доставка на гумено-

транспортна лента /ГТЛ/ с текстилен корд, а на плика с офертата участникът е отбелязал, че 

ще участва по първа и втора обособени позиции. Поради възникналото противоречие 

участникът следва да уточни с допълнително представяне на еЕЕДОП по коя обособена 

позиция ще участва. В зависимост от направеното уточнение, участникът следва да попълни и 

съответните полета на Част IV Критерии за подбор, Раздел В и Раздел Г на еЕЕДОП за всяка  

от позициите. 

 

За участника „Метсо Австрия ГмбХ Клон България, гр. София: 

В представения еЕЕДОП, част II, буква А. Информация за икономическия оператор, на 

въпроса икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 

социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална 

база данни в съответната държава членка,  участникът не е отговорил. Предвид факта, че към 

настоящия момент не съществува възможност възложителят да се снабди с удостоверението 

чрез пряк безплатен достъп до национална база данни, участникът следва да  отговори 

положително, като попълни гореописаното поле на  еЕЕДОП. 
 

         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 .........20.05................2019 г. 

 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

 

Председател:   

инж. Иво Тодоров    - ………(П)………….. 

 

Членове: 

1. инж. Живко Дженев   - ………(П)………….. 

 

2. Светлозара Маринова   - ………(П)………….. 

 

3.  Мариана Сталева         - ………(П)………….. 

 

4. инж. Нено Димов    - ………(П)………….. 


