
П Р О Т О К О Л  №1

Днес, 26.05.2020г, в 14:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Мъглиж”, в 
изпълнение на Заповед № РД-10-174/26.05.2020г, на Директора на ТП “ДГС Мъглиж” 
инж. Тошо Петров, се събра комисия в състав:

1. Председател: инж. Красимир Димов -  зам. директор при ТП „ДГС Мъглиж“

Членове: 1. Румяна Атанасова Атанасова -  юрист на ТП „ДГС Мъглиж”;
2. Теодора Манчева- икономист при ТП „ДГС Мъглиж“;

със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Глава 
седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на нетна 
електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП 
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“

След като получи списъка с подадените оферти, комисията констатира,че в деловодството 
на ТП “ДГС Мъглиж” в предварително посочения в обявлението краен срок за получаване 
на оферти за участие в процедурата са постъпили четири оферти от следните кандидати:

1. Оферта с вх.№ ПО-05-7/2/11.05.2020г. получена в 13:30 часа от „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД гр. София 1202,ул.“Георг Вашингтон“ №41;тел:0877 
610065,факс:02/9836154; e-mail:op@em-global.eu;

2. Оферта с вх.№ ПО-05-7/3/19.05,2020г. получена в 11:55 часа от „АСМ Енерджи” 
ООД гр. София,ул.Стефан Караджа№7,вх.Б,етЛ,апЛ 1;тел: 0887117797, факс:
02 950 44 17, e-mail:office@acmenergy.eu;

3. Оферта с вх.№ ПО-05-7/4/19.05.2020г. получена в 11:57 часа от „КУМЕР” ООД гр. 
София 1618,ул.“Бяло поле“ №3,ет.4,офис 12,тел:0882 481110; e-mail: office @ 
kummerbg.com;

4. Оферта с вх.№ ПО-05-7/5/19.05.2020г. получена в 14:00 часа от „Мост Енерджи” АД 
гр. София,бул.“България“ №118;тел: 02/4169843,факс:02/4160532, e-mail: 
op@mostenergy.eu;

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни декларация по 
чл.ЮЗ, ал.2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, тЛ-5 и 7 ЗОП.
Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха 
представители на участниците.

За по-добрата организация и експедитивност на комисията, отварянето на офертите се 
извършва на три етапа:
I етап -  Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и подбор в 
съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“;
II етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията 
за представянето му в плик „Предлагани ценови параметри“;
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Ill етап -  Класиране.

I етап -  Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане п 
подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“

След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 
подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.З от ППЗОП 
председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни 
опаковки по реда на тяхното постъпване в деловодството на ТП „ДГС Мъглиж“, както 
следва:

I. Председателят на комисията отвори офертата на участника от „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД, представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, 
която съдържа следните документи:

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички членове на комисията положиха подписите си върху 
плика.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен носител- 
диск;

3. Приложение № 2 -  Заявление за участие;
4. Приложение № 3 -  Образец на опис на представените документи;
5. Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
6. Приложение № 5—Техническо предложение за изпълнение на поръчката: 

Членовете на комисията подписаха предложението на участника;
7. Приложение №6 -  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани е данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд- без положен подпис и печат

8. Декларация за идентичност на ЮЛ;

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 
„Енерджи Маркет Глобал“ ООД, комисията пристъпи към отваряне на офертата на 
следващия участник.

II. Председателят на комисията отвори офертата на участника „АСМ Енерджи“ 
ООД, представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която 
съдържа:

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички членове на комисията положиха подписите си върху 
плика.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен носител- 
диск;

3. Приложение № 2 -  Заявление за участие;
4. Приложение № 3 — Образец на опис на представените документи;



5. Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
6. Приложение № 5-Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

Членовете на комисията подписаха предложението на участника;
7. Приложение №6 -  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд;

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 
„АСМ Енерджи” ООД, комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия 
участник.

III. Председателят на комисията отвори офертата на участника „КУМЕР” ООД, 
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост , която съдържа 
следните документи:

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички членове на комисията положиха подписите си 
върху плика.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 
носител-диск;
3. Приложение № 2 -  Заявление за участие;
4. Приложение № 3 -  Образец на опис на представените документи;
5. Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
6. Приложение № 5-Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
Членовете на комисията подписаха предложението на участника;
7. Приложение №6 -  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд;

8. Декларация по чл.41 от ППЗОП;
9. Копие на сертификат за въведена система за управление на качеството;

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 
..КУМЕР” ООД, комисията пристъпи към отваряне на офертата и на четвъртия участник.

IV. Председателят на комисията отвори офертата на участника „Мост Енерджи” АД 
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост , която съдържа 
следните документи:

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички членове на комисията положиха подписите си 
върху плика.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 
носител-диск;
3. Приложение № 2 -  Заявление за участие;



4. Приложение № 3 -  Образец на опис на представените документи;
5. Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
6. Приложение № 5-Техническо предложение за изпълнение на поръчката: 
Членовете на комисията подписаха предложението на участника;
7. Приложение №6 -  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд;

8. Декларация по чл.41 от ППЗОП;

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника „Мост 
Енерджи” АД , приключи публичната част от заседанието.

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на представените 
документи в четирите оферти.

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени 
от участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и 
избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 
установи,че:

• има нередовности в представените документи за подбор,а именно:

Представената декларация Приложение №6 която съдържа текст че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд не е подписана от представляващия 
дружеството и няма печат.

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени 
от участника „АСМ Енерджи” ООД за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на 
оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 
„МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че:

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, включително 
нередовности и фактически грешки.

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, представени 
от участника „КУМЕР” ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка е предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор па 
балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ"



за срок от 24 месеца“ за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че:

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовности и фактически грешки.

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 
представени от участника „Мост Енерджи“ АД за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и 
избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 
установи, че:

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията. 
включително нередовности и фактически грешки.

Във връзка с направените констатации, Комисията

На основание чл.53, ал.9 от ППЗОП предоставяме срок от пет работни дни, считано от 
датата на получаването на настоящия Протокол №1, на участника „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД да представи декларация Приложение №6 която съдържа текст че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
па околната среда, закрила на заетостта и условията на труд която да е подписана от 
представляващия дружеството и да има печат.

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54,ал.7 и ал.8 от ППЗОП . След 
подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня на 
публикуването му да се изпрати на участниците „Енерджи Маркет Глобал“ ООД ,
„АСМ Енерджи” ООД, „КУМЕР” ООД и „Мост Енерджи“ АД .
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2..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ Теодора Манчева /
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