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ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор
Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-47/ 03.02.2021г. инж.
Ивайло Русев Директор ТП "ДГС - Котел" по Открита 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
срок от 12 месеца”.
Обществената поръчка е обявена с Решение № D68711 - 30 декември 2020 (сряда), 12:05 на инж.
Ивайло Русев - Директор ТП "ДГС -Котел".
На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за
обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:
02716-2020-0001. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП обявлението за обществената поръчка е
публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 04.01.2021 год. под номер 2021/S 001000228
На 03.02.2021 г. комисията в състав:
Председател: Ванина Иванова- юрисконсулт в ТП "ДГС Котел"
Членове:
1. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”;
2.инж. Джахит Кобак – технолог в ТП „ДГС Котел”
пристъпи към отваряне и разглеждане на получените заявления за участие.
До крайния срок за получаване на заявления за участие – 01.02.2021г. 23:593 в платформата са
постъпили заявления за участие
от следните кандидати:
1. OF274511 КУМЕР ООД
След узнаване на кандидатите, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията
подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До крайния срок за декриптиране на подадените заявления за участие – 03.02.2021 , 10:00ч,
следните кандидати са декриптирали
заявленията си за участие:
1. OF189539 КУМЕР ООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 02 фев 2021 (вто), 9:22:46
Председателят на комисията декриптира и отвори получените заявления за участие , както следва:
1. OF189539 КУМЕР ООД
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Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 03
фев 2021 (сря), 10:00:49
Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за участие, както
следва:
1. Оферта № OF189539 от „КУМЕР“ ООД - е представил изискуемите документи за лично
състояние и критерии за подбор, Техническо предложение и Ценово предложение; Офертата е
подписана електронно и подадена от Емилия Илиева, управител на дружеството.
Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 / чл. 106, ал. 19 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП:
За участник КУМЕР ООД
- след разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи
следното:
В група изисквания: 1. „ Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“ въпрос 1.1 е
представен 1 /един/ брой ЕЕДОП за участника подписан електронно от управителя на дружеството
– Емилия Илиева, декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП. На въпроси 1.2 и 1.3 участникът е отговорил
„неприложимо“
В група изисквания 2. „Техническо предложение“, на въпрос 2.1 участникът е представил своето
техническо предложение, а за въпрос 2.2 е прикачена декларация по чл.39, ал.3,т.1 б „д“ от ППЗОП,
на въпрос 1.3 участникът е отговорил че в представеното от него предложение за изпълнение на
поръчката не се съдържа информация, която е конфиденциална във връзка с наличието на търговска
тайна във вр. с чл.102,, ал.1 от ЗОП.
С това комисията приключи, първи етап от своята работа в 11:30 часа на 03.02.2021г.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на техническото предложение от
офертата на участника.
Техническото предложение на участника е в съответствие с приложената техническа спецификация
и изискванията на Възложителя. Участникът е изразил, своето съгласие по всички точки от
поставените условия.
С оглед на гореизложеното, комисията реши:
1. Допуска участника „ КУМЕР“ ООД с Оферта № OF189539, до отваряне на ценовото
предложение.
Отварянето и оповестяването на ценовото предложение да се извърши на 05.02.2021г. от 10:30
часа, по реда на чл.57, ал.3 от ППЗОП

Председател: ………/п/*……….
/Ванина Иванова/
Членове:………… /п/*…………
/Инж. Мария Симеонова/
…… /п/*……....
/инж. ДжахитКобак/
* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

