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ДОКЛАД
За резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10190/10.06.2019 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат” със задача да отвори, разгледа и
оцени постъпилите оферти, както и да класира участниците подали оферти за участие в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка 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”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
I. Назначената от Вас комисия започна своята работа на 10.06.2019 година, от 10,00 часа
в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” в изпълнение на същата 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-Чалъкова – юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”;
3. инж. Даниела Лукова - Генчева-лесничей при ТП „ДГС Карнобат”;
4. инж. Йордан Богданов- лесничей при ТП „ДГС Карнобат”.
II. Постъпили оферти:
Видно от извлечение от регистъра на офертите, както и от протокола по чл.48, ал.6 от
ППЗОП, в срока за подаване на оферти за участие в процедурата са постъпили 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-00-69/05.06.2019 година.
Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на
чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8,9 и 13 от ППЗОП.
III. Отваряне и разглеждане на офертите.
Констатира се, че офертите за участие в процедурата са постъпили в определения срок.
При откриване и провеждане на заседанието на комисията не присъстват 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 Агенцията по вписванията към 10.06.2019
година.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното
постъпване.

1. Оферта на участника „Мост Енерджи” АД
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с не нарушена цялост с
посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя.
При отваряне на опаковката с офертата, комисията констатира, че същата отговаря на
изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП. След това комисията пристъпи към оповестяване на
съдържанието на опаковката:
Документи, представени от участника:
1. Опис на представените документи – Приложение №3а;
2. Заявление за участие в откритата процедура – Приложение №3;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител –
Приложение №4;
4. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Приложение №4а;
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
6.Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №6;
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Приложение 7;
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;
9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно изискванията на ППЗОП (минимум трима) всички членове на комисията
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и документите, съдържащи се в
Техническото предложение.
2. Оферта на участника „Кумер” ООД
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с не нарушена цялост с
посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя.
При отваряне на опаковката с офертата, комисията констатира, че същата отговаря на
изискванията на чл.47,ал.3 от ППЗОП. След това комисията пристъпи към оповестяване на
съдържанието на опаковката:
Документи, представени от участника:
1. Опис на представените документи – Приложение №3а;
2. Заявление за участие в откритата процедура – Приложение №3;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител –
Приложение №4;
4. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Приложение №4а;
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
6.Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №6;
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Приложение 7;
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;
9. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно изискванията на ППЗОП (минимум трима) всички членове на комисията
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и документите, съдържащи се в
Техническото предложение.
С това приключи публичната част на заседанието на комисията.
IV. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите
по чл.39, ал.2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор в закрито заседание и направи следните констатации:
1. Комисията продължи с разглеждане на документите на „Мост Енерджи” АД и
установи, следното:
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 № РГ03-65 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 протокол
№1, участник – „Мост Енерджи” АД по отношение, на който е констатирано несъответствие и
липса на информация, следва да го представи на Комисията.
2. 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.
V. Предвид изложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП, копие
от протокол №1 беше изпратено на всички участници в процедурата в деня на публикуването
му в Профил на купувача с адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3066.
VI. На 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-Чалъкова – юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”;
3. инж. Даниела Лукова - Генчева-лесничей при ТП „ДГС Карнобат”;
4. инж. Йордан Богданов- лесничей при ТП „ДГС Карнобат”.

Новоизбраният председател подписа декларация в съответствие с изискването на
чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на протокол
№1, 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.
VII. Във връзка с протокол № 1 от 10.06.2019 година на комисия, назначена със заповед
№РД-10-190/10.06.2019 година, с който са констатирани несъответствия и непълноти в
информацията, предоставена от участник „Мост Енерджи” АД, от същия бе изискано да
предостави необходимите документи, чиято нередовност беше установена.
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.
1. 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, а именно на 17.06.2019 година в 13,03
часа с вх. № ПО-00-68(1).
Видно от извлечение на 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 с допълнителни
документи от „Мост Енерджи” АД на 17.06.2019 година в 13,03 часа с вх. № ПО-00-68(1).
2. Комисията пристъпи към разгреждане на постъпилите допълнителни документи от
„Мост Енерджи” АД. Документите са постъпили в запечатана, непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост.
В запечатания плик, обозначен – „Допълнителни документи към оферта с вх. № ПО-0068/03.06.2019 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.
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
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията следва да уведоми допуснатите
участници, че пликовете „Предлагани ценови параметри” ще бъдат отворени на 25.06.2019
година от 10,00 часа в административната сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. Карнобат, ул.

Москва №1, за което се постави съобщение на интернет страницата на ТП „ДГС Карнобат”,
„ЮИДП” ДП- Сливен.
VIII. След извършване на горните действия, комисията реши следващото заседание по
отваряне на ценовите предложения на участниците да се състои на на 25.06.2019 година от
10,00 часа в административната сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. Карнобат, ул. Москва №1,
за което участниците в настоящата обществена поръчка ще бъдат уведомени не по-късно от два
работни дни от посочената дата и ще се постави съобщение на интернет страницата на ТП
„ДГС Карнобат”, „ЮИДП” ДП- Сливен.
IX. На 25.06.2019 г. от 10:00 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”, за да отвори, разгледа, оцени ценовите параметри и
окончателно класира офертите на участниците в откритата процедура с горепосочения предмет,
в състав, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”;
ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2. Наталия Недева-Чалъкова – юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”;
3. инж. Даниела Лукова – Генчева - лесничей при ТП „ДГС Карнобат” е
заменена, като член на комисия, назначена със Заповед № РД-10-190/10.06.2019 година
на Директора на ТП „ДГС КАРНОБАТ” от Валентина Райчева – счетоводител при ТП
„ДГС Карнобат” по предложение на председателя на комисията, съгласно чл.51, ал.4,
т.4 от ППЗОП.
4. инж. Йордан Богданов- лесничей при ТП „ДГС Карнобат” е заменен, като
член на комисия, назначена със Заповед № РД-10-190/10.06.2019 година на Директора
на ТП „ДГС КАРНОБАТ” от Женя Стаматова – пом. лесничей при ТП „ДГС Карнобат”
по предложение на председателя на комисията, съгласно чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП.
Новите членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на
чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП.
Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично
и при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила участниците по
електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото
на отварянето.
Х. Председателят на комисията – инж. Христо Илиев, откри заседанието по отварянето
на ценовите оферти на допуснатите участници. На заседанието на комисията не присъстваха
представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.
XI. Председателят на комисията показа пликовете с надпис „Ценово предложение”, с
което се удостовери, че същите са запечатани, с ненарушена цялост и са подписани от поне
трима членове на комисията.
Комисията продължи с отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници по реда
на подаване на офертите. Критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна
оферта” определена въз основа на „най-ниската цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
ХII. 1. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на
участник „Мост Енерджи” АД.
За „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”, е
представено Приложение №9, което съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово
предложение по приложения към документацията образец, както следва: по предложена цена
за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия в размер на 193.00 (сто
деветдесет и три) лева без ДДС.
2. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник
„КУМЕР” ООД
2.1. За „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”, е
представено Приложение №9, което съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово
предложение по приложения към документацията образец, както следва: по предложена цена
за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия в размер на 181.00 (сто
осемдесет и един) лева без ДДС.
След оповестяване на предложените от участниците цени, председателят на комисията
предложи отворените ценови параметри да бъдат подписани от членовете на комисията.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
ХIII. Комисията продължи своята работа и констатира, че ценовите параметри на
участниците са изготвени по образеца на възложителя (Приложение №9).
Комисията допусна до класиране следните участници:
*Участник № 1 „Мост Енерджи” АД
*Участник № 2 „КУМЕР” ООД
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници
съобразно заложената методика поизбрания критерий – „най-ниска предложена цена”.
ХIV. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците, както следва:
Участници:
Класиране:
„КУМЕР” ООД
I-во място - 181.00 лв.
„Мост Енерджи” АД
II-ро място - 193.00 лв
ХVI. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената
поръчка класирания на първо място участник.
С оглед направените констатации и взетите решения, назначената от Вас комисия,
предлага:
Да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка 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” с класирания на първо място
участник: „КУМЕР” ООД по предложената от него цена за доставка на един MWh нетна
активна електрическа енергия в размер на 181.00 (сто осемдесет и един) лева без ДДС.
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията и бе
представен за утвърждаване на Възложителя.
На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият доклад 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................
/Станка Банчева/

3. .......*п..............................
/Валентина Райчева/

2. ..................*п.............
/Наталия Недева- Чалъкова/

4. ..................*п.....................
/Женя Стаматова/

(*п) Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно чл.6, §1, б. „в” от (Регламент
(ЕС)2016/679)

