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ПРОТОКОЛ № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП  

 

На 23.04.2019г. в 11:00 ч. комисия за провеждане на публично състезание по 

процедура за обществена поръчка с рег.№ 19040 и предмет „Доставка и монтаж 

на технически средства за измерване на концентрация на прах чрез 

екстракция в димен газ след СОИ7 и СОИ8“, назначена със заповед № 577/ 

23.04.2019  г. в състав: 

 

Председател:   
       инж. Н. Н.    –   Началник цех „КИП и А и УИС“ 

          

Членове: 

1.  инж. Д. Н.    – Зам. Началник цех „КИП и А и УИС“              

2. М. П.       Юрисконсулт, Правен отдел  

3. С. Н.          Експерт контрол на документи, ДАДФК 

4. М. М.       Специалист търговия, Търговски отдел 

 

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за 

отваряне на получената оферта в процедурата. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, 

ал.2 от ЗОП, председателят представи на членовете на комисията подадените 

оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което комисията 

започна своята работа. Членовете на комисията се съгласяват и дават право на 

председателя да осъществява кореспонденция с участниците в обществената 

поръчка. 

  Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

състава ѝ, след което обяви получените оферти, предоставена му от Възложителя. 

 

В обявения срок са постъпили 3 (три) оферти: 

№ Наименование и седалище 
Входящ 

номер 

Дата на 

получаване 

Час на 

получаване  

1 „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София 8492 22.04.2019г. 09:06 

2 „Лабексперт“ ООД, гр. София 8494 22.04.2019г. 10:36 

3 „Амеес“ ООД, гр. Раднево 8498 22.04.2019г. 13:37 

 

Участниците са представили офертите си в запечатани непрозрачни опаковки 

с нанесен входящ номер, името на участника и часът на подаване. 

Председателят на комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание, както следва: опис, документи по чл.39, ал.2 и ал.3, 

т.1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 
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Членовете на комисията инж. Н. Н., инж. Д. Н. и С. Н. подписаха 

техническите предложения и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

  Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка дали участниците „Брайт инженеринг“ ООД, гр. София, „Лабексперт“ 

ООД, гр. София и „Амеес“ ООД, гр. Раднево са участвали в пазарна консултация 

за определяне прогнозната стойност на поръчката и установи, че участниците не 

са участвали в пазарна консултация. 

  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: участниците отговарят на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор.  
 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите 

предложения на участниците и в тази връзка констатира следното:  

 

    За участника „Лабексперт“ ООД, гр. София 

    Представеното техническо предложение от участника е в противоречие с 

изискванията на Възложителя, тъй като:  

1. Не е приложил таблица с конкретни каталожни номера – „Съгласно 

чл.39, ал.3, т.1, буква „е” от ППЗОП - участниците да представят пълно 

описание за типа на оферираните изделия по техническата спецификация, 

придружени с каталози и посочен конкретен каталожен номер“. 

2. Предложеното техническо средство за измерване на концентрация на 

прах чрез екстракция в димен газ не изпълнява изискването за разреждане на 

пробата – „Принцип на измерване: Екстракция на пробата с разреждане и 

загряване до изпаряване на H2O аерозоли“. 

3. Не е предоставила таблица със спецификация на количествени 

характеристики при доставка на система за непрекъснато измерване на 

концентрацията на прах. 

4. Техническото предложение не отговаря на изискванията от 

„Техническото задание“-т.V, позиция 7 ‚Комплект за почистване на 

газопреносни части‘ и позиция 8 ‚Консумативи за 1 година за доставената 

апаратура‘. 

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

предлага на Възложителя да отстрани от процедурата по обществена 

поръчка участника „Лабексперт“ ООД, гр. София, тъй като е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

   Комисията продължи своята работа като покани участниците на 10.05.2019г. 

от 14.00 часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с 

„Предлагани ценови параметри“. 
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 Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 03.05.2019 г. 

 

  

Председател:  

       Инж. Н. Н.       ………(П)……… 

Членове: 

1. инж. Д. Н.        ………(П)……… 

2. М. П.          ………(П)………       

3. С. Н.          ………(П)……… 

4. М. М.          ………(П)………     




