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ПРОТОКОЛ № 2 

 

                 За работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за 

възлагане на обществена поръчка по ред, определен от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

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

напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „Държавно 

горско стопанство Карнобат”към „ЮИДП ДП –гр. Сливен за срок от 24 месеца”,  открита 

с Решение № ПО-00-64/03.05.2019 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат” 

 

Днес, 20.06.2019 г. от 09:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” се 

проведе заседание на комисия назначена със заповед № РД-10-190/10.06.2019 год. на Директора 

на ТП „ДГС Карнобат”, която в съответствие с решението си от Протокол № 1/10.06.2019 г. се 

събра, за да отвори, разгледа, оцени и класира допълнително постъпилите документи от 

участник „Мост Енерджи” АД в откритата процедура с горепосочения предмет, в състав, както 

следва:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат” е заменен, като 

председател на комисия, назначена със Заповед № РД-10-190/10.06.2019 година на 

Директора на ТП „ДГС КАРНОБАТ” от инж. Христо Илиев – зам. директор при ТП 

„ДГС Карнобат” по предложение на председателя на комисията, съгласно чл.51, ал.4, 

т.4 от ППЗОП. 

 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”.  

 

I. Комисията провери досието на процедурата и установи, че Протокол №1 от 

10.06.2019 г. е качен в Профил на купувача и изпратен на участниците на 11.06.2019 година, 

след неговото утвърждаване от Директора на ТП „ДГС Карнобат”, като е получен, съответно на 

11.06.2019  година от участник „Кумер” ООД и на 12.06.2019 г. от участник „Мост Енерджи” 

АД. 

Във връзка с Протокол № 1 от 10.06.2019 година на комисия, назначена със Заповед № 

РД-10-190/10.06.2019 г., с който са констатирани несъответствия и непълноти в информацията, 

предоставена от участник „Мост Енерджи” АД, от същия бе изискано да представи нов 

еЕЕДОП и/или необходимите документи, чиято нередовност беше установена. 

Председателят на комисията откри заседанието по разглеждане на допълнително 

получените документи. 

На основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП, комисията предостави 5 (пет) работни дни, 

считано от получаването на Протокол №1/10.06.19 г., в който участник „Мост Енерджи” АД да 

изготви еЕЕДОП, отговарящ на изискванията на Възложителя и изискванията на Агенция по 

обществени поръчки и да го представи в деловодството на ТП „ДГС Карнобат”. Срокът за 

получаване на допълнителните документи изтече на 19.06.2019 година, в който „Мост 

Енерджи” АД са представили изискуемите документи. 

Видно от извлечение от регистъра на офертите, както и от протокола по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП, в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП – за подаване на допълнителни документи за участие, 



които съдържат променена и/или допълнителна информация е постъпил плик от „Мост 

Енерджи” АД на 17.06.2019 година в 13.03 часа под вх. № ПО-00-68(1). 

 

II. Комисията пристъпи към проверка на постъпилите допълнителни документи към 

оферта с вх. № ПО-00-68/03.06.2019 година: 

 

1. Документите на участник „Мост Енерджи” АД са постъпили в запечатана, 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 

В запечатания непрозрачен плик, обозначен – „Допълнителни документи към оферта с 

вх. № ПО-00-68/03.06.2019 година” се съдържа диск обозначен „еЕЕДОП-Мост Енерджи” АД. 

След като разгледа получения еЕЕДОП, комисията констатира, че той е правилно 

попълнен, електронно подписан и отговаря на изискванията на Възложителя, поради, което 

комисията единодушно реши – допуска участник „Мост Енерджи” АД до следващия етап от 

процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

 

           2. Видно от протокол № 1/10.06.2019 година, 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, е установено, че няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на 

информацията, включително нередовности и фактически грешки, поради, което, настоящата 

комисия единодушно реши – допуска участник „Кумер” ООД до следващия етап от 

процедурата – отваряне на ценовите предложения 

            Всички решения в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на 

комисията. Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията без забележки и 

изразено особено мнение. 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП отварянето и оповестяването на ценовите 

предложения на допуснатите участници „Мост Енерджи” АД и „Кумер” ООД, да се извърши на 

25.06.2019 година от 10,00 часа в административната  сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. 

Карнобат, ул. Москва №1, за което ще се постави съобщение на интернет страницата на ТП 

„ДГС Карнобат”, „ЮИДП” ДП- Сливен. 

В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията ще изготви и 

подпише съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, което ще 

се публикува на профила на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3066. 

Настоящият протокол №2 се състави и подписа на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във 

връзка с чл.54, ал.1-8 от ППЗОП на 20.06.2019 година. 

На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в 

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

 

КОМИСИЯ: 

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

                  /инж. Христо Илиев/ 

 

 

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) 


