
             МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

      «ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН 

      ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ» 
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159 

e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

                                                                                                                                                                        

УТВЪРДИЛ                                                                                                                                       

ДИРЕКТОР: ………......*п.....………...... 

                                                                                                          /инж.Светлин Водев/     

                                                                                                           Дата: 11.06.2019 г.  

 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: „Доставка на нетни  количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за  нуждите на обекти собственост на 

„Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”. 

 

Днес, 10.06.2019 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на основание 

Заповед № РД-10-190/10.06.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             2. Наталия Недева – юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             3. инж. Даниела Лукова-Генчева-лесничей при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             4. инж.Йордан Богданов –  лесничей при ТП „ДГС Карнобат”.  

              След получаване на регистъра с постъпилите оферти с участниците в обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на нетни  количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за  нуждите на обекти собственост на „Югоизточно държавно 

предприятие” ДП – гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”, откри своето публично заседание, което се проведе в административната сграда 

на ТП „ДГС Карнобат”.  

             В „Профила на купувача”, на интернет адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/ 3066 е публикувана 

обществена поръчка с посочения по-горе предмет. Срокът за получаване на офертите е до 17,00 часа на 

07.06.2019 година, съгласно Решение № ПО-00-64/03.05.2019 година с изх. № ПО-00-65/03.05.2019 г. на 

директора на ТП „ДГС Карнобат” с ИН № 909973 на откритата процедура в портала на Агенцията  за 

обществените поръчки. Процедурата е преминат контрол чрез случаен избор (20190422-02716-0006/22.04.2019 

г.). Обявлението за поръчка с ИН № 909970 е публикувано във вестник на ЕС под № 2019/S 088-210310. 

            Комисията установи, чe в определения срок за получаване на оферти до 17,00 часа на 07.06.2019 година, 

в регистъра на офертите са входирани оферти от следните кандидати: 

         1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, регистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 201325372, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, Столична община, обл. София, район „Витоша”, България № 118, 

представлявано от Тони Тенева-изпълнителен директор в 10,28 ч., с вх.№ ПО-00-68/03.06.2019 година и 

         2. „КУМЕР” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, обл. София, район 

„Триадица”,  бул. „България” № 109, ет.17, представлявано от Емилия Илиева в 15,06 ч., с вх.№ ПО-00-

69/0.06.2019 година. 

         Комисията констатира, че офертите за участие в процедурата са постъпили в определения срок. 

         След получаване на офертите с протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха и 

представиха на председателя декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8,9 и 13 

от ППЗОП. 

          На заседанието не присъстваха представители на участниците, или други лица, определени по закон.     

          Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от електронната 

страница на Търговския регистър при Агенция по вписванията към 10.06.2019 година. 

          След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания, във връзка с подаването и приемането 

на офертите за участие, председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни 

опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на стопанството, които са с ненарушена цялост към 

момента на провеждане на заседанието. 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/


Комисията оповести съдържанието на плика на участник №1, провери за наличие на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Всички членове на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията оповести съдържанието на плика на участник №2, провери за наличие на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Всички членове на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

С това публичната част на заседанието приключи, а комисията продължи да заседава като разгледа 

документите на участниците за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. В резултат от 

проверката, комисията установи следното: 

 
№ 

 

 

Представени документи от участниците 

Участник №1 

Фирма  

„Мост 
Енерджи” АД 

 

Да/не 

Участник 

№2 Фирма  

„Кумер” 
ООД 

 

Да/не 

1. Опис на приложените към офертата документи - Приложение № 3а 
 
ДА 

 
ДА 

2.  Заявление за участие в откритата процедура – Приложение №3 
ДА ДА 

3. 
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител- 

Приложение №4 

ДА ДА 

4. Декларация по чл. 3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Приложение №4а 
ДА ДА 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  -Приложение №5 
ДА ДА 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - Приложение №6 
ДА ДА 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение №7 
ДА ДА 

8. 
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъчни, 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 

Приложение №8 

ДА ДА 

9.   Отделен плик  с надпис „Предлагани ценови параметри” – Приложение № 9 
ДА ДА 

          

         След цялостно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участник: „МОСТ 

ЕНЕРДЖИ” АД за участие в процедура за възлагане  на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни  

количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за  нуждите на обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП 

– гр. Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, постановени от Възложителя, 

комисията установи, следното:  

        1.1. При разглеждане на представения ЕЕДОП на оптичен носител от „Мост Енерджи” АД, подписан от 

лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП за съответствието с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, 

комисията констатира, следното: 

       1.1.1. В част III от ЕЕДОП – Основания за изключване, раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликт на интереси и професионално нарушение” по отношение: Предсрочно прекратяване на договор и 

налагане на обезщетение или други подобни. 

       На въпроса: „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на икономически оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му 

били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?” сте 

отговорили с „НЕ” 

      На възложителя служебно му е известно, че участник „Мост Енерджи” АД е бил избран за доставчик на 

елекрическа енергия по реда и условията на ЗОП и този договор (Договор № РГ-03-65 от 10.11.2017 г.) е 

предсрочно прекратен, поради тази причина, участникът следва да отговори с „ДА” 

       1.1.2. В част IV от ЕЕДОП – раздел А „Годност” – участникът не е декларирал съответствието с този 

критерии за подбор посочвайки линк към валиден лиценз за „Търговия с електрическа енергия” издаден от 

КЕВР. 

      Видно от одобрената документация за участие  на стр. 9, в т.2.3.1. е изискуемо от Възложителя, да бъде 

попълнено от участника в ЕЕДОП, поле 1б/, раздел В: „Технически и професионални способности”, в част IV: 

Критерии за подбор дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три 



години от датата на подаване на офертата се представя списък на доставките, идентично или сходно с предмета 

на поръчката. 

         1.1.3. В част IV от ЕЕДОП, Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качествата на 

стандарти за екологично управление липса в линк към качен сертификат за внедрена система ISO. 

     На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

участник – „Мост Енерджи” АД по отношение, на който е констатирано несъответствие и липса на 

информация, следва да го представи на Комисията. 

 

         След цялостно разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, представени от участник: „КУМЕР” 

ООД за участие в процедура за възлагане  на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни  количества 

активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна 

балансираща група за  нуждите на обекти собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. 

Сливен, които са в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, постановени от Възложителя, 

комисията установи, следното: няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 

Предвид изложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП, копие от настоящия 

протокол да бъде изпратено на всички участници в процедурата в деня на публикуването му в Профил на 

купувача с адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3066. 

        

           С публикуването му се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени 

относно отразените в него обстоятелства (чл.36а, ал.4 от ЗОП). 

 

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

участниците по отношение на които са констатирани несъответствия или липса на информация, включително 

нередност и фактическа грешка или несъответствие с изискванията за лично състояние или критерии за 

подбор, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнителна информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. 

 

          Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички членове на 

комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени особени мнения. 

       

         Заседанието на комисията приключи в 11,00 часа на 10.06.2019 година. 

    
 

 

КОМИСИЯ: 
Председател:................*п............. 

                  /инж. Стоян Райков/ 

 

 

Членове: 1. ...........*п.............                                         2. ...................*п............ 

                /Станка Банчева/                                        /Наталия Недева- Чалъкова/ 

 

               

             3. ...............*п......................                            4. .......................*п................ 

             /инж. Даниела Лукова-Генчева/                    /инж. Йордан Богданов/ 

 

 

 

 

 
(*п) Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно чл.6, §1, б. «в» от 

/Регламент (ЕС)2016/679) 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3066

