
П Р О Т О К О Л  №1
от заседание на комисията, назначена със Заповед № 842 / 18.12.2017 г. на Кмета на Община 

Кубрат, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТНВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ - НИСКО 
НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КУБРАТ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКА ЯСЛА „МИР“ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ изготвен на основание чл. 
54, ал.7 от ППЗОП, открита с Решение № 775/24.11.2017 г., публикувана в РОП на АОП с № 00803- 
2017-0010

Днес, 18.12.2017 г. (понеделник), на основание Раздел VIII -  Действия на комисията при 
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, Комисията, 
назначена със Заповед № 842 / 18.12.2017 г. на Кмета на Община Кубрат, в състав:

Председател: Женифер Пойраз -  правоспособен юрист
Членове:
1. Елис Зайкърова -  гл. експерт БФТРЗФК
2. Снежана Петкова -  началник на отдел ОСОПИД
3. Стела Любенова -  мл. експерт ИД
4. Айсел Рамизова -  счетоводител

се събра в 10:30 часа в сградата на Община Кубрат, заседателна зала, за да отвори, разгледа, 
оцени и класира получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на 
нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение, за нуждите на Община Кубрат, 
улично осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на 
територията на Община Кубрат за срок от 12 месеца“.

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с който 
длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на председателя на 
комисията.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00 ч. на 
15.12.2017г., са постъпили 4 (четири) оферти:

1. „Мост Енерджи“ АД -  пореден номер в регистъра -  1, с оферта вх. № УД-02-20- 
1701/13.12.2017 г., 10:44 ч.

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД“ -  пореден номер в регистъра -  2, с 
оферта вх. № УД-02-20-1714/14.12.2017 г., 14:34 ч.

3. „ЕНЕКОД АД“ -  пореден номер в регистъра -  3, с оферта вх. № УД-02-20- 
1719/15.12.2017 г., 09:37 ч.

4. „ЧЕЗ Трейд България ЕАД“ -  пореден номер в регистъра -  4, с оферта вх. № УД-02- 
20-1720/15.12.2017 г., 10:29 ч.

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията и председателя 
й, подписаха декларация с чл. 103, ал. 2 от ЗОП, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

На публично заседание на комисията не присъстваха участници и/или техни упълномощени 
представители и представители на средствата за масова информация.

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНАТА ОФЕРТА:

1. Участник № 1 „Мост Енерджи“ АД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39,
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ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 1 бр. отделен, непрозрачен и запечатан Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и Плик „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 
описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

2. Участник № 2 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД“
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 1 бр. отделен, непрозрачен и запечатан Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и Плик „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 
описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

3. Участник № 3 „ЕНЕКОД АД“
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 1 бр. отделен, непрозрачен и запечатан Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и Плик „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 
описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

4. Участник № 4 „ЧЕЗ Трейд България ЕАД“
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатаната 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 1 бр. отделен, непрозрачен и запечатан Плик „Предлагани ценови 
параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и Плик „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 
описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи.
Комисията спря работата си на 18.12.2017 г. в 11:15 часа.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 19.12.2017 г. в 14:30 часа.

На закритото заседание присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия 
кворум за вземане на валидни решения.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
представени с офертите.

П. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП, 
следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

По реда на постъпването на офертите на участниците бе проверено от членовете на 
комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от 
проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1. Участник № 1 „Мост Енерджи“ АД е представил:
1.1. Опис на представените документи;
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
1.3. Заверено копие на лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща 

дейността „Координатор на стандартна балансираща група“;
1.4. Заверени копия на Референции -  3 броя;
1.5. Декларация за мониторинг на доставената електрическа енергия;
1.6. Заверено копие на удостоверение за сключен Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със 

съответния мрежови оператор;
1.7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
1.8. Заверено копие на документ от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в 

стандартната балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на 
офертата;

1.9. Заверено копие на общи принципи за разпределение на небалансите;
1.10. Декларация за доставка на цялото количество електрическа енергия.

В представеният ЕЕДОП са допуснати следната липса, непълнота и несъответствие на 
информацията:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия
оператор на въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно предприятие е?“ е
даден отговор „Да“ без да е посочено микро-, малко или средно предприятие е участникът.
За да е попълнен коректно ЕЕДОП, е необходимо участникът да посочени микро-, малко или
средно предприятие е.
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. Участник № 2 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД“ е представил:
2.1. Опис на представените документи;
2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
2.3. Заверено копие на удостоверение за сключен Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със 

съответния мрежови оператор;
2.4. Заверено копие на Сертификат EN: ISO 9001:2008;
2.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
2.6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;
2.7. Декларация относно наличието на изградена и въведена система за мониторинг на 

измервателна точка;
2.8. Заверено копие на общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група;
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2.9. Декларация потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество 
електро енергия в необходимия срок и качество;

2.10. Заверено копие на документ от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в 
стандартната балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на 
офертата.

В представеният ЕЕДОП са допуснати следната липса, непълнота и несъответствие на 
информацията:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите 
на икономическия оператор на въпрос „Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, 
ако е необходимо:“ са попълнени трите имена на представителите на икономическия 
оператор, без да са посочени техните дата и място на раждане;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът е посочил че притежава Сертификат EN ISO 
9001:2008 с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката, сертифициращия орган и 
уеб адрес. Не е описан номерът на сертификата и неговата валидност.
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря напълно на 

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

3. Участник № 3 „ЕНЕКОД АД“ е представил:
3.1. Опис на представените документи;
3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
3.4. Заверено копие на общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група.

В представеният ЕЕДОП са допуснати следната липса, непълнота и несъответствие на 
информацията:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия 
оператор на въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно предприятие е?“ е 
даден отговор „Да“ без да е посочено микро-, малко или средно предприятие е участникът. 
За да е попълнен коректно ЕЕДОП, е необходимо участникът да посочени микро-, малко или 
средно предприятие е;

>  В част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите 
на икономическия оператор на въпрос „Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, 
ако е необходимо:“ са попълнени трите имена на представителите на икономическия 
оператор, без да са посочени техните дата и място на раждане;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът е посочил че притежава Сертификат стандарт EN ISO 
9001:2008 с с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката от дата 01.02.2016 г. и 
сертифициращия орган. Не е описан номерът на сертификата, неговата валидност и не е 
посочен уеб адрес на органа издал документа.

По отношение на представените от участника документи, комисията констатира следните 
липса и непълнота на информацията:

> Декларация относно наличието на изградена и въведена система за мониторинг на 
измервателна точка;

> Декларация потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електро 
енергия в необходимия срок и качество;
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> Заверено копие на документ от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в стандартната 
балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на офертата. 
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря напълно на

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. Участник № 4 „ЧЕЗ Трейд България ЕАД“ е представил:
4.1. Опис на представените документи;
4.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4.3. Заверено копие на лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща 

дейността „Координатор на стандартна балансираща група“;
4.4. Заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството;
4.5. Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката;
4.6. Заверено копие на Удостоверение за извършена работа;
4.7. Заверено копие на Референция;
4.8. Декларация за потвърждение наличието на изградена и въведена система за 

мониторинг на измервателна точка;
4.9. Заверено копие на удостоверение за сключен Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със 

съответния мрежови оператор;
4.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
4.11. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;
4.12. Заверено копие на общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

балансиращата група с координатор;
4.13. Заверено копие на документ от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в 

стандартната балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на 
офертата;

4.14. Декларация потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество 
електро енергия в необходимия срок и качество.

В представеният ЕЕДОП са допуснати следната липса, непълнота и несъответствие на 
информацията:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия 
оператор на въпрос „Икономическия оператор микро-, малко или средно предприятие е?“ е 
даден отговор „Да“ без да е посочено микро-, малко или средно предприятие е участникът. 
За да е попълнен коректно ЕЕДОП, е необходимо участникът да посочени микро-, малко или 
средно предприятие е;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът е посочил че притежава Сертификат EN ISO 
9001:2015 с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката с валидност до 
13.07.2020 г. и сертифициращия орган. Не е посочен уеб адрес на органа издал документа. 
Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря напълно на

изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Във връзка с установените несъответствия с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя,

Комисията реши:
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок 5 работни дни от получаване на настоящия 

Протокол, участниците да представят:
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1. Участник № 1 „Мост Енерджи“ АД
1.1. Нов ЕЕДОП, в който:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия 
оператор, участникът да посочи микро-, малко или средно предприятие е.

2. Участник № 2 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД“
2.1. Нов ЕЕДОП, в който:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите 
на икономическия оператор, участникът да посочи дата и място на раждане на 
представителите на икономическия оператор;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът да посочи номера на сертификата и неговата 
валидност.

3. Участник № 3 „ЕНЕКОД АД“
3.1. Нов ЕЕДОП, в който:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия 
оператор, участникът да посочи микро-, малко или средно предприятие е;

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите 
на икономическия оператор, участникът да посочи дата и място на раждане на 
представителите на икономическия оператор;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът да посочи номера на сертификата, неговата 
валидност и уеб адрес на органа издал документа.
3.2. Да представи липсващите в офертата:

> Декларация относно наличието на изградена и въведена система за мониторинг на 
измервателна точка;

> Декларация потвърждаване на възможностите за доставка на цялото количество електро 
енергия в необходимия срок и качество;

> Заверено копие на документ от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на членовете в стандартната 
балансираща група на участника към месеца предхождащ датата на подаване на офертата.

4. Участник № 4 „ЧЕЗ Трейд България ЕАД“
4.1. Нов ЕЕДОП, в който:

> В част II: Информация за икономическия оператор, буква А: Информация за икономическия 
оператор, участникът да посочи микро-, малко или средно предприятие е;

> В част IV: Критерии за подбор, буква Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти 
за екологично управление, участникът да посочи уеб адрес на органа издал документа.

Въз основа на горното, комисията взе следните 

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да се уведомят участниците за извършените констатации 
относно установени липси, непълноти и/или несъответствия на информацията с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, като им се изпрати 
настоящият протокол в деня на публикуването му в профила на купувача.

На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП, Комисията указва, че:
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- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които 
са настъпили след крайния срок за получаване на оферти;

- когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 
и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 
представляват кандидата или участника.

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, няма да разглежда техническите 
предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор.

Комисията възлага на Председателя да организира изпращането на копие на протокола и 
приложенията към него до участниците, както и обявяването му в Профила на купувача. 
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 
кореспонденция по поща и/или по факс.

Следващото заседание на комисията ще се проведе след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след изтичане на срока 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Комисията спря работата си на 19.12.2017 г. в 16:45 часа.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 19.12.2017 г., 
както следва:

Председател: .

Заличена информация, ш  
основание чл. 23 от ЗЗЛД

(Ж. Пойраз)

Членове: Заличена информация, на.. 
1.............. . основание чл. 23 от ЗЗЛД .

(Е. Зайкъро^/а)
^  Заличена информацията

основание чл. 2j  от ЗЗЛД 
(С. Петкова I .

Заличена информация, на.. 
  основание чл. 23 от ЗЗЛД^>

(С. Любенова^
Зали чен ^ н ф сгрш ^ я, на 
основание чд> 23 от ЗЗЛД 

(А. Рамизова;
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