
ОП 18130  Стр. 1 

ПРОТОКОЛ  № 1 

съгласно чл.54, ал.7 от ППЗОП 
 

чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие съгласно чл.18 

ал.1, т.4 от ЗОП с рег.№ 18130 и предмет „Предоставяне на тежка минна 

механизация за временно и възмездно използване ”   
 

 На 26.11.2018г. в 10:00ч. комисия, назначена със заповед №2013 / 

26.11.2018г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в състав: 

Председател:  

   И. Т.  - Зам. Н-к ВС и Пепелоизвоз 
 

Членове: 

1. О. И.  - Инж. механик, ВС и П 

2. Д. Л.    - Юрисконсулт, Правен отдел 

3. М. С.          - Експерт КД, АДФК 

4. П. Т.   - Специалист търговия, ТО 
 

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

на получените заявления в процедурата. В заседанието не присъстваха 

представители на кандидатите. 
 

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

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

заявления 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 кандидатите в обществената 

поръчка. 

        Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

състава ѝ, след което обяви полученото заявление, предоставено му от 

Възложителя. 
 

В обявения срок e постъпилo 1 (едно) заявление: 

№ 

 

Наименование и седалище 

на кандидатите 

 

Входящ 

номер на 

заявлението 

Дата на 

подаване  на 

заявлението 

Час на 

подаване    

1 
 „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. 

Раднево 
8135 23.11.2018 10.24 

 

Кандидатът е представил заявлението си в запечатана непрозрачна опаковка с 

нанесен входящ номер, името на кандидата и час на подаване. 
 

На 26.11.2018 г. в 10:00 часа комисията отвори заявлението на кандидата и 

оповести документите, които съдържа. 
 

С това приключи публичната част от работата на комисията. 



ОП 18130  Стр. 2 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 
 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като извърши 

проверка, дали кандидатът „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е участвал в 

пазарна консултация за определяне прогнозната стойност на поръчката и 

установи, че не е.  
 

Участникът „Мини Марица – изток“ ЕАД, гр. Раднево е представил всички 

необходими документи, в съответствие с изискванията на ЗОП и предварително 

обявените от Възложителя условия в обявлението и документацията за участие в 

процедурата, като отговаря на изискванията за лично състояние и е в съответствие 

с критериите за подбор, с изключение на следното: 
 

Представеният от участникът еЕЕДОП на електронен носител е подписан 

само от единия член на Съвета на директорите на дружеството, което е в 

противоречие с разпоредбите на чл.40 от ППЗОП. Следва да бъде представен 

подписан еЕЕДОП с електрони подписи на всички членове на управителния орган 

(Съвета на директорите на дружеството). 
 

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 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 заявления за участие. 

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 до 16.00 часа на последния 

ден от срока в деловодството на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, окомплектовани с 

придружително писмо. 

 

Този протокол е съставен на 28.11.2018 г. 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

  И. Т.    - ……(п)………… 

Членове: 

1.   О. И.                - ……(п)………… 

2. Д. Л.    - ……(п)………… 

3. М. С.    - ……(п)………… 

4. П. Т.    - ……(п)………… 


