
ОП 19059  Стр. 1 

ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП 

 

чрез публично състезание с рег.№ 19059 и предмет „Реконструкция и модернизация 

на Помпена станция при СОИ 7 и 8” по три обособени позиции 
 

 На 11.06.2019 г. в 10:00ч. започна своята работа комисия, назначена със заповед № 

832 / 11.06.2019 г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния 

състав: 

Председател:  

 инж. Георги Василев - Ръководител отдел Инвестиции 
 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков           - ЗНЦ, СОИ Блок 5-8 

2. Павел Хаджийски  - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. Симеонка Николова   - Експерт КД, АДФК 

4. инж. Лора Янкова  - Специалист търговия, ТО 

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 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 представителят на участника 

„Техноинженеринг“ ЕООД Илиян Марков - Управител.   
 

В обявения срок са постъпили 2 (две) оферти – по първа и трета обособени позиции.  

По втора обособена позиция няма постъпили оферти. 
 

 Председателят на комисията обяви офертите, предоставени му от Възложителя, 

както следва: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на участниците 

 

Входящ 

номер на 

офертите 

Дата на 

подаване  на 

офертите 

Час на 

подаване  на 

офертите 

Обособена 

позиция 

1 
„Бауер България“ ЕООД, гр. 

София 
8582 06.06.19 14.46 

1 

2 
„Техноинженеринг“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 
8583 10.06.19 15.40 

3 

 

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 участниците и часа на подаване. 



ОП 19059  Стр. 2 

На 11.06.2019 г. в 10:00 часа комисията отвори офертите на участниците и 

оповести документите, които те съдържат. 

Членовете на комисията инж. Й. Янков, инж. Л. Янкова и С. Николова подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

участниците.   

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 не са провеждани 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:  

 

Относно участника „Бауер България“ ЕООД, гр. София по І-ва обособена 

позиция: 

1. В противоречие с изискванията на възложителя, посочени в раздел ІІІ, т.1.3 

„Технически и професионални възможности“ участникът е посочил в (е)ЕЕДОП - в част 

ІV Критерии за подбор, б. „Г“, че не разполага със сертификат за управление на околната 

среда с обхват, приложим към предмета на обособената позиция, за която участва.   

 2. (е)ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от управителя на дружеството, а 

от трето лице, което е недопустимо съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ЗОП, във 

връзка с чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. 

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

от получаването на настоящия протокол участникът следва да представи на 

комисията нов еЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация.  

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. 
 

 

Този протокол е съставен на 17.06.2019 г. 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Георги Василев  - ……(п)………… 

Членове: 

1. инж. Йордан Янков                - ……(п)………… 

2. Павел Хаджийски  - ……(п)………… 

3. Симеонка Николова              - ……(п)………… 

4. инж. Лора Янкова  - ……(п)………… 


