
ПРОТОКОЛ № 2 

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 

поръчкас рег. № 19024 и предмет: „ Доставка на гумено транспортна лента 

(ГТЛ) за транспортьори” 

На 03.06.2019 г. продължи 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” 

 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 20.05.2019 г. и го изпрати на участниците в 

обществената поръчка. 

След изтичане на срока, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи и констатира следното:  

В определения срок от получаване на протокола участниците „Метсо 

Австрия ГмбХ Клон България, гр. София, „Медина мед“ ООД, гр. Стара 

Загора, „Каучук“ АД, гр. Пазарджик и Обединение „Вулкан – България“, гр. 

София с писма вх. № 18354/22.05.2019 г., № 18522/23.05.2019 г., № 

18981/28.05.2019 г.  и № 19011/28.05.2019 г.  представиха нов еЕЕДОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи и 

констатира следното: 
Всички участници отговарят на критериите за подбор, с изключение на: 

 Участникът Обединение „Вулкан – България“, гр. София не е представил 

нотариално заверен препис от документ за създаване на обединение. Участникът е 

представил документи, които не са оригинали и нямат заверка от нотариус с 

мокър печат. Документите са представени във вид на ксерокоипе на оригиналите 

и са заверени с „вярно с оригинала“ от представителя на обединението. 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.. Участникът не е спазил изискването за 

форма при представянето на документа. По същия начин участникт Обединение 

„Вулкан – България“, гр. София 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. Съгласно 



разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП: „При изготвяне на заявления за участие или 

оферти, всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.“ 

Предвид гореизложеното, и на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участникът 

Обединение „Вулкан – България“, гр. София поради това, че не е изпълнил 

условията за форма на представените документи, посочени в документацията на 

обществената поръчка. 
 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 

предложения на останалите участници и установи, че същите отговарят на 

изискванията, на документацията за участие и ЗОП, с изключение на: 

 

  Участникът „Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора не е представил 

декларации за производител и страна на произход за ГТЛ и за двете обособени 

позиции. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 2, б. „ж“ от ППЗОП офертата включва техническо 

предложение, което съдържа и друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. В Документацията за 

участие в обществена поръчка и образеца за Техническото предложение, 

възложителят изисква всеки участник да представи декларации за производител и 

страна на произход на доставената ГТЛ. Липсата на такава декларация води до 

непълнота на техническото предложение на участника.   

Предвид гореизложеното, и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията 

предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участникът 

„Медина мед“ ООД – гр. Стара Загора поради това, че  е представил оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 
 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 12.06.2019 г. от 

10:00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на пликовете с 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито предложения отговарят на 

изискванията на възложителя. 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на ……12.06………….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………….. 

 


