
 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ 
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ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”  
  

 

 
 
 

 
изх. № ПО-05-29/05.06.2020г. 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 
 

Днес 05.06.2020г. в сградата на ТП ДГС Ивайловград, комисия назначена 
със Заповед №РД -10-154/ 05.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС Ивайловград, 
за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и  оценка  
на офертите  в  откритата процедура с предмет: „Доставка на нетни 
количества активна електрическа енергия (високо/ средно/ ниско 
напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за 
срок от 24 месеца”,   открита с Решение №РД-10-106/ 28.04.2020 г., 
регистрирано в АОП  под № 974516 публикувано обявление № ID 974525  в 
РОП в състав: 

 

   1.Председател: инж.Николай Хорозов-  технолог в ТП ДГС Ивайловград; 
 
 Членове: адв.Анастасия Йорданова – юрист; 
 
        Таня Ташкова – главен счетоводител при ТП ДГС Ивайловград,  
          
            се събра на публично заседание, за да извърши подбор на кандидатите 
и участниците, да разгледа и оцени подадените оферти. Председателят на 
комисията откри заседанието в указания час, след което получи  приемателно-
предавателен протокол на подадените оферти, ведно с офертите и подписа 
протокола, по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 

Комисията установи, че до изтичане на предварително определеният от 
Възложителя срок – 17:00 ч. на 04.06.2020 г. са подадени четири оферти от 
участници, както следва:  
               1. ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД  гр. София, с вх. № ПО-05-21/                        

29.05.2020 г. в 15:18 ч; 
2. “Мост Енерджи” АД, гр. София, с вх. № ПО-05-23/ 02.06.2020 г. в 
11:11ч. 
 3. ”АСМ Енерджи“ ООД, гр. София, с вх. № ПО-05-26/ 03.06.2020г. в 
13:05ч 
4. „Кумер“ ООД, гр. София, с вх. № ПО-05-27/03.06.2020г. в 13:26ч. 
 

               Всеки член на комисията попълни и подписа декларация за липса на 
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
               На заседанието не присъстват представители на участниците или 
други външни за комисията лица, както и представители на средствата за 
масово осведомяване. 



            Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките, 
подадени от участниците по реда на тяхното постъпване. 
 

 При отваряне и разглеждане на офертата, подадена от участника 
”Енерджи маркет глобал” ООД, гр. София. Комисията установи: 
               Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 
телефон.   
               След отваряне на опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  
и техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен 
носител с надпис: ЕЕДОП  Енерджи маркет глобал ООД. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на Възложителя, плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и техническото предложение за изпълнение на 
поръчката се подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се 
разглеждат относно съдържащата се в тях информация.  
 
            При отваряне и разглеждане на офертата, подадена от участника ”Мост 
Енерджи” АД, гр. София, комисията установи: 
               Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 
телефон.   
               След отваряне на  опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  
и техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен 
носител с надпис: ЕЕДОП  Мост Енерджи АД. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на Възложителя, плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и техническото предложение за изпълнение на 
поръчката се подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се 
разглеждат относно съдържащата се в тях информация.  
                При отваряне и разглеждане на офертата, подадена от участника 
”АСМ Енерджи ООД, гр. София. комисията установи:             
                Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 
телефон. 
               След отваряне на  опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  
и техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен 
носител с ЕЕДОП. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на Възложителя, плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и техническото предложение за изпълнение на 
поръчката се подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се 
разглеждат относно съдържащата се в тях информация.  
                При отваряне и разглеждане на офертата, подадена от участника 
”КУМЕР” ООД, гр. София, комисията установи:             
                Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 
телефон. 
                След отваряне на опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”  
и техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен 



носител с  ЕЕДОП. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на Възложителя, плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри” и техническото предложение за изпълнение на 
поръчката се подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се 
разглеждат относно съдържащата се в тях информация.  
                С извършване на горепосочените действия съгласно чл.54, ал.6 от 
ППЗОП, комисията  приключи публичната част от заседанието си. 
 
                Комисията продължи работата си на закрито заседание. В изпълнение 
разпоредбата на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане 
на представените от участника ”Енерджи маркет глобал” ООД, гр. София, 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград. 
 
                 Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, 
съдържащи се в опаковката документи а именно: 
                1..Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 
                 2. Заявление за участие – Приложение 1; 
                   3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 
Приложение № 2; 
                 4.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от 
ППЗОП – Приложение № 4; 
                 5.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – 
Приложение 5; 
                 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т.4 
от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП – Приложение 9; 
                7..Декларация за неизползване на подизпълнители ; 
                8.Декларация за промяна на наименованието 
                9.Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 
                 
             Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград. 
             Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
             Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП, представен на магнитен 
носител информация, извърши преценка за съответствието на участника с 
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и установи: 
           Не са  вписани коректно а необходимите данни за участника ” Енерджи 

маркет глобал” ООД, ЕИК: 131481248, със седалище и адрес на управление, 
имейл адрес, телефонен номер и лице за контакт. Посоченият в представеният 
ЕЕДОП  адрес на дружеството  е различен от   седалището и адреса на 
управлението му посочен в АВ Търговски регистър. 
             Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи несъответствие на заявените данни в частта относно 
седалището и адреса на управление на дружеството. 
             В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да 
ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 



капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор. 
              В подписаният от представляващият  дружество ЕЕДОП, в Част IV, 
Раздел А: Годност, участникът е декларирал, че разполага с валидна лицензия 
за търговия с електрическа енергия с № Л-280-15/15.09.2008г с валидност 
15.09.2028г, допълнена  с права и задължения „на координатор на стандартна 
балансираща група” с Решение №И1-Л-280/09.07.2012г за 
изменение/допълнение  на лицензия , и Решение № И2-Л-280/17.05.2018г. за 
удължаване срока на валидност на лицензията с 10 години , вписан под № 247 
в публичния регистър на КЕВР Дружеството има регистрация в ЕСО ЕАД- под 
№43 в списъка с идентификационен ЕIC   код  32XAVV-ELEKTRO-C със статус 
„активен” 
               В Част IV, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление от ЕЕДОП, участникът е декларирал Сертификат за 
качество по ISO 9001:2015,№BG.121662Q/U приложим за „Търговия с  
ел.енергия. Координатор  на  стандартна балансираща група. 
               Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за 
изпълнение на поръчката на ”ЕНЕРДЖИ  МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД и проверка 
на съответствието с изискванията на Възложителя, като установи: 
              Участникът е представил и  документи по образец на  Възложителя, 
подписани и подпечатани  от представляващият дружество , но липсва  
представена Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и ал.2 от ЗОП – 
Приложение №11 
             Комисията не пристъпва към  разглеждане на представеното от 
участника техническо предложение,  .. 
          След приключване на проверката и с оглед на констатираното 
непълнота– липса на Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и ал.2 
от ЗОП – Приложение 11,както и несъответстие в  попълнените данни за 
седалище и адрес на управление в представения ЕЕДОП  със  тези вписани  в 
АВ Търговски регистър  предоставя на участника ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 
ГЛОБАЛ” ООД на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, възможност в срок от пет 
работни дни от получаване на препис от настоящия протокол да представи 
приложената към документацията за участие декларация Приложение 11, 
подписана и подпечата от представляващият дружеството, както и коректно 
попълнен ЕЕДОП 
 
             В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията 
пристъпи към разглеждане на представените от участника ”МОСТ ЕНЕРДЖИ” 

ООД, гр. София, документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка 
относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД 
              Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, съдържащи 
се в опаковката документи а именно: 
                 1.Опис; 
                 2.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 
                 3. Декларация по чл. 41, ал.1 от ППЗОП – информация за 
достоверността на декларираните обстоятелства от подписания от 
изпълнителния директор на „Мост Енерджи“ Ад, ЕЕДОП по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 
7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП. 
                 4. Заявление за участие – Приложение 1; 
                 5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 
№ 2; 
                 6.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от 
ППЗОП – Приложение № 4; 



                 7.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – 
Приложение 5; 
                 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т.4 
от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП – Приложение 9; 
                 9..Декларация за неизползване на подизпълнители – Приложение 10; 
                10.Декларация за конфеденциалност приложение 11 
                 11.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри„. 
             Комисията установи: съдържанието на опаковката отговаря на 
приложения опис на документите.   
             Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград.  
             Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
             Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП представен на магнитен 
носител информация, извърши преценка за съответствието на участника с 
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и установи: 
             Вписани са необходимите данни за участника ”МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, 
ЕИК: 201325372  със седалище и адрес на управление, имейл адрес, 
телефонен номер и лице за контакт. 
             Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи съответствие на заявените данни. 
             В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да 
ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите  подбор.  
              В подписаният от представляващият ЕЕДОП в Част IV, Раздел А: 
Годност,  участникът е декларирал, че разполага с  Валидна лицензия за 
търговия с електрическа енергия № Л- 355- 15 / 
20.04.2011 г., ведно с решения на ДКЕВР допълващи лицензията с права и 
задължения на координатор на стандартна балансираща група (Решение 
№ И1-Л-355 от 08.07.2013г.) и комбинирана балансираща група (Решение 
№ И2- Л-355 от 12.12.2013г.) http://www.dker.bg - http:// www.dker.bg/files/ 
DOWNLOAD/ res_l-355_11.pdf, http://www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/resi2- 
l-355-2013.pdf, http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1- l-355_13.pdf Номер 
на вписване в публичен регистър на КЕВР – 326; Валидност на лицензията - 
10 години; http:// www.dker.bg/ firmi_listbg.php? LIC=0&P=374&SP=395&OID= 
Регистър на търговските участници(EIC код-32X001100100616M;кодов 
номер TZZ211; статус „активен“): - http:// www.tso.bg/uploads/file/eto/bg/ 
pdf/RegisterMP.pdf , Регистър на координаторите на стандартна БГ(EIC 
код 32X001100100616M, кодов номер CBG012; статус „активен“) : - http:// 
www.tso.bg/default.aspx/ spisaknakoordinatoritenabalansirashti/ bg ( „ЕСО“ 
ЕАД, www.tso.bg;) сключен Рамков договор с „Енерго Про Мрежи“ АД и ‘‘ЕВН 
България Електроразпределение‘‘ ЕАД съгласно чл. 11, т. 13, във връзка с 
чл. 23 от ПТЕЕ. Статуса е актиевн. 
               В Част IV, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление от ЕЕДОП, участникът е декларирал Сертификат за 
качество по ISO 9001:2015, приложим за „Търговия с енергия и енергоносители, 
финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи 
на пазара на електроенергия“, като са посочени и линкове за достъп към него, 
относно достоверността на информацията. 

http://www.dker.bg/
http://www.dker.bg/files/
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_i1-


 
               Комисията приема, че с оглед декларираната информация в 
електронният ЕЕДОП, както и от представените доказателства, участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и обявените от Възложителя 
критерии за подбор, поради което не се налага представяне на допълнителни 
документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП и взе решение, 
офертата на участника да бъде допусната до разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение. 

              Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на ”МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и 
проверка на съответствието с изискванията на Възложителя, като установи: 
1.Съгласни сме със срокът за изпълнение на предмета на поръчката да е 24 
месеца или до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 5000,00 
(пет хиляди ) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие от двете 
настъпи по – рано.  

2.Заявяваме, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно 
количество електрическа енергия, посочено в Техническа спецификация – 
Приложение № 8 от документацията за участие в срок и с необходимото 
качество.  

3.Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще 
доставяме електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в 
Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат 
обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в 
т.ч. наредбите към ЗЕ, Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и 
Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

4.Запознати сме с условието, че Възложителят си запазва правото след 
сключване на договора за доставка на електрическа енергия да коригира 
съответните количества необходима за доставка електро енергия при наличие 
на достатъчно данни за потребеното количество такава. 

5.Запознати сме с условието, че посоченото в техническа спецификация – 
Приложение № 8 от документацията за участие е прогнозно количество 
електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, както и че 
същото може да бъде надвишено, като се задължаваме да доставим нужното 
количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на 
доставка. В случай на отклонения от заявените количества електрическа 
енергия за всеки период в дневните графици за доставка и тяхното заплащане 
се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички 
разходи/приходи по балансирането ще са за наша сметка. 

6.Декларираме, че притежаваме защитно-работно оборудване, което да 
осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно 
ЗЗБУТ и Наредба № 7 от  23.09.1999 г. за  минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 
използване на работното оборудване. 

7.Запознати сме и приемаме условията на проекта на Договора. Ако бъдем 
определени за Изпълнител, ще сключим Договор по приложения в 
документацията образец. 

8.До сключването на договор, това предложение формира обвързващо 
споразумение между двете страни. 

9.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 
пълно съответствие с предлаганата цена.   
               Участникът е представил и  всички приложени към документацията за 
участие следните документи по образец на  Възложителя, подписани и 
подпечатани от представляващият фирмата,   
             Комисията извърши проверка на представените документи и 



съответствието им с изискванията и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия. 
             След приключване на проверката и с оглед на констатираното   
комисията допуща участника до разглеждане на ценовото му предложение..  
              Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
„АСМ Енерджи“ ООД, гр. София, документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и 
извърши преценка относно съответствието им с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС 
Маджарово. 
              Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, съдържащи 
се в опаковката документи а именно: 
                1.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 
                2.Заявление за участие – Приложение 1; 
                3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 
№ 2; 
                4.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от 
ППЗОП – Приложение № 4; 
                5.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – 
Приложение 5; 
                 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т.4 
от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП – Приложение 9; 
                 7.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри„. 
                Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград 
               Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
               Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП представен на 
магнитен носител информация, извърши преценка за съответствието на 
участника с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и 
установи: 
                Вписани са необходимите данни за участника „АСМ Енерджи“ ООД, 
гр. София, ЕИК: 202836900 със седалище и адрес на управление, имейл адрес, 
телефонен номер и лице за контакт. 
             Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи съответствие на заявените данни. 
             В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да 
ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите  подбор. 
               В подписаният от представляващият ЕЕДОП в Част IV, Раздел А: 
Годност, участникът е декларирал, че разполага с валидна лицензия за 
търговия с електрическа енергия, включваща права и задължения за 
координатор на стандартна балансираща група с №Л.423 от 
01.07.2014г.Дружеството фигурира в регистъра на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД   със статус „Активен” EIC  код 32X001100100884Y 
               В Част IV, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление от ЕЕДОП, участникът е декларирал че може да 
представи Сертификат и че отговаря на стандартите за осигуряване на 
качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.  



               Комисията приема, че с оглед декларираната информация в 
електронният ЕЕДОП, както и от представените доказателства, участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и обявените от Възложителя 
критерии за подбор, поради което не се налага представяне на допълнителни 
документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП и взе решение, 
офертата на участника да бъде допусната до разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение. 
  
                   
             Комисията извърши проверка на представените документи и 
съответствието им с изискванията и критериите за подбор, съгласно 
предварително обявените условия. 
             След приключване на проверката комисията установи непълнота – 
липса на Декларация за неизползване на подизпълнители – Приложение 10 и 
Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение 
11, , Ето защо предоставя на участника АСМ Енерджи“ ООД на основание чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП, възможност в срок от пет работни дни от получаване на 
препис от настоящия протокол да представи съответните декларации 
Приложение №10 и №11 от документацията за провеждане на процедурата, 
подписани и подпечатани от представляващият дружеството  . 
 
             В изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията 
пристъпи към разглеждане на представените от участника ”КУМЕР” ООД, гр. 
София, документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС ИВАЙЛОВГРАД 
              Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, съдържащи 
се в опаковката документи а именно: 
                 1.Опис; 
                 2.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 
                 3. Декларация по чл. 41, ал.1 от ППЗОП – информация за 
достоверността на декларираните обстоятелства от подписания от 
изпълнителния директор на „Мост Енерджи“ Ад, ЕЕДОП по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 
7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП. 
                 4. Заявление за участие – Приложение 1; 
                 5.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение 
№ 2; 
                 6.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от 
ППЗОП – Приложение № 4; 
                 7.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – 
Приложение 5; 
                 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т.4 
от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП – Приложение 9; 
                 9..Декларация за неизползване на подизпълнители – Приложение 10; 
                10.Копие на сертификат 
                 11.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри„. 
             Комисията установи: съдържанието на опаковката отговаря на 
приложения опис на документите.   
             Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград.  



             Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
             Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП представен на магнитен 
носител информация, извърши преценка за съответствието на участника с 
изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и установи: 
             Вписани са необходимите данни за участника ”КУМЕР” ООД, ЕИК: 
200907117 със седалище и адрес на управление, имейл адрес, телефонен 
номер и лице за контакт. 
             Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи съответствие на заявените данни. 
             В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма да 
ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите  подбор.  
              В подписаният от представляващият ЕЕДОП в Част IV, Раздел А: 
Годност,  участникът е декларирал, че разполага с   Валидна лицензия за 
търговия с електрическа енергия № 
Л478-15/01.09.2016 г., ведно с решения на КЕВР допълващи 
лицензията с права и задължения на координатор на стандартна и 
комбинирана балансираща група (Решение № Л-478 от 01.09.2016г.) 
http://www.dker.bg http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html http:// 
www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/res-l478-2016.pdf Номер на вписване 
в публичен регистър на КЕВР – 451 - Регистър на координаторите 
на стандартна БГ (EIC код 32X001100101200B, статус „активен“). 
Удостоверение за регистрация от ‘’ЕСО’’ ЕАД „ЕСО“ ЕАД, http://www.eso.bg/, 
http://eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A 
%D1%86%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8
1%D1%82 
               В Част IV, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление от ЕЕДОП, участникът е декларирал Сертификат за 
качество по ISO 9001:2015, приложим за „Търговия с енергия и енергоносители, 
финансиране, информационно проучване, координиране на балансирани групи 
на пазара на електроенергия“, като са посочени и линкове за достъп към него, 
относно достоверността на информацията. 
 
               Комисията приема, че с оглед декларираната информация в 
електронният ЕЕДОП, както и от представените доказателства, участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и обявените от Възложителя 
критерии за подбор,   но е представил  декларация приложение №11 поради 
което  не следва  да разгледа  техническото предложение за изпълнение. на 
кандидата. 
 Ето защо и поради  костатираната  непълнота – липса на  Декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение 11, предоставя 
на участника „КУМЕР“ ООД на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, възможност в 
срок от пет работни дни от получаване на препис от настоящия протокол да 
представи съответните декларация Приложение №11 от документацията за 
провеждане на процедурата, подписани и подпечатани от представляващият 
дружеството. 
                С това приключи работата на комисията. 
                Препис от настоящият протокол да бъде публикуван в Профил на 
купувача и изпратен на участниците, съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.  
           Председателят на комисията определи следваща дата на заседанието, а 
именно 22.06.2020 от 10:30 часа.     

http://www.dker.bg/
http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html
http://www.eso.bg/,
http://eso.bg/?did=26#%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A


           Заседанието на комисията приключи в 12:35ч. Протоколът е изготвен и 
подписан от членовете на комисията на 05.06.2020г. 
                    Комисия в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Николай Хорозов –  ……………….. 
 
2. адв. Анастасия Йорданова – ..................................... 
 
3. Таня Ташкова – .......................................................... 
 
  

 
 
 
 

 


