
ОП 19039 1 

  
ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП чрез публично състезание 

с рег.№ 19039 и предмет „Отстраняване на шлак от екраните на пещни камери на котли 

ПК 38-4 и П-62 по алпийски способ” 

 

На 23.04.2019г. в 09:20ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 578 / 

23.04.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав: 

Председател:   

 инж. Даниел Радовски     – Началник Котелен цех 

Членове:  

1  инж. Панко Панев  – Технолог, Котелен цех 

2. Светлозара Маринова – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. Симеонка Николова  – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. Пламена Тенева  – Специалист търговия, 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 подаденaта от участника оферта 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 офертата не присъства представител на участника.   

 

В обявения срок е постъпила 1 (една) оферта. Председателят на комисията обяви офертата, 

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 

1 „Котико инженеринг“ ЕООД, гр. София 8497 22.04.19 13.24 

 

Документите за участие бяха предоставени в запечатана непрозрачна опаковка, 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 23.04.2019 г. в 09:20 часа комисията отвори офертата на участника и оповести документите, 

които тя съдържа. 

 

Председателят на комисията инж. Д. Радовски и членовете на комисията инж. П. Панев и С. 

Николова подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участника.   

С това приключи публичната част от работата на комисията. 



ОП 19039 2 

  

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши проверка дали участникът 

е участвал в пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, 

че участникът не е предоставил 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 не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 

за подбор.  

 

За участника „Котико инженеринг“ ЕООД, гр. София: 

 

В т. 2 на раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности“ на обявлението за участие 

в обществената поръчка и чл. 63, ал. 1, т.8 от ЗОП,  възложителят изисква участникът да 

разполага със специализирано оборудване за извършване на работа по алпийски метод, маркучи 

за вода високо налягане (min 25 бара), пики и др.  

         

В Част ІV - Критерии за подбор, Раздел В – „Инструменти, съоръжения или техническо 

оборудване“ от еЕЕДОП участникът не е посочил с какво налягане са маркучите за вода. 

 

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

получаване настоящия протокол участникът следва да представи липсващите документи 

и/или да отстрани констатираните нередовности, като представи нов еЕЕДОП и/или други 

документи, съдържащи променена и/или допълнена информация. 

 

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

Възложителя да отстрани участника от процедурата. 

 

Всички допълнителни документи се представят в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, 

окомплектовани с придружително писмо, адресирани до Търговски отдел. 

 

Комисията по време на заседанието разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП в офертите 

на участниците. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 14.05.  

2019 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:   

инж. Даниел Радовски     – ………(п)……… 

Членове:  

1  инж. Панко Панев  – ………(п)……… 

2. Светлозара Маринова – ………(п)……… 

3. Симеонка Николова – ………(п)……… 

4. Пламена Тенева  – ………(п)……… 


