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 УТВЪРЖДАВАМ, 

Директор на ТП“ДГС-Триград“: чл.2 от ЗЗЛД     
           инж. Захарина Бакларева 

 
Дата: 22 Март. 2017 г.      

 

 

П Р О Т О К О Л 
рег.№    29      . 

         (по регистър на протоколи) 

 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на ТП“ДГС–Триград” за срок от 36 

месеца“ 

 

Днес, 21.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград” комисия, 
назначена със Заповед №65/06.03.2017г. на Директора на ТП“ДГС–Триград”, в състав: 

Председател: Десислава Кокутева –„Юрисконсулт” в ТП“ДГС-Триград“ 
Членове:       1. Станислав Малковски  - „Главен счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 

                                             2. Емил Чолаков-„Старши лесничей на ГСУ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                             3. инж. Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“ 
                                             4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“  

се събра, на закрито заседание, да разгледа допълнително представените документи относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 
I. Комисията установи, че в изпълнение на взетото решение, отразено в Протокол №23 от 

08.03.2017г., участниците в процедурата са получили протокола като следва: 
1. Участникът „Кумер“ ЕООД е получил протокола на 13.03.2017г., видно от писмо с вх.№602-1. 
2. Участникът „Мост Енерджи“ АД е получил протокола на 13.03.2017г., видно от писмо с 

вх.№601-1. 
 
II. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията е определила на участника  „Кумер“ ЕООД срок 

от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола да представи нов ЕЕДОП и или други документи, 
който съдържат променена и/или допълнена информация.Допълнително представената информация 
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие. 

Тъй като участник „Кумер“ ЕООД е получил Протокол №23/08.03.2017г. на 13.03.2017г., срокът за 
представяне на допълнителни документи изтича в края на работния ден на 20.03.2017г.  

В деловодството на ТП“ДГС-Триград“ са постъпили допълнителни документи от „Кумер“ ЕООД в 
11:25 часа на 17.03.2017г. с вх.№656. 

Комисията констатира, че допълнително представените документи са постъпили в указания срок. 
III. След направените по–горе констатации, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от „Кумер“ ЕООД. 
1. В хода на работата по разглеждане на допълнително представените документи, комисията 

установи, че участникът: „Кумер“ ЕООД е отстранил несъответствията.  
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Въз основа на първоначално и допълнително представени документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние, комисията установи, че участникът „Кумер“ ЕООД е представил 
всички необходими документи, доказващи съответствието с изискванията към личното състояние и 
отговаря на всички критерии за подбор, поставени от Възложителя. 

На основание на гореизложеното, комисията единодушно реши:  
ДОПУСКА участникът: „Кумер“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в Протокол №23/08.03.2017г. 
участникът:„Мост Енерджи“ АД е представил всички изискуеми документи, съгласно т.4: „Съдържание 
на офертата“, Раздел IV: „Изисквания и указания за изготвяне и представяне на офертата“ от 
документацията за участие в процедурата и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от Възложителя в настоящата обществена поръчка. 

На основание на гореизложеното, комисията единодушно реши:  
ДОПУСКА участникът:„Мост Енерджи“ АД до разглеждане на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката.  

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 
поръчката на участниците в процедурата. 

1. Представеното от „Кумер“ ЕООД техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. Участникът 
изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е съобразил с 
изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът „Кумер“ ЕООД  е представил всички 
необходими документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо 
предложение изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе 
следното решение: ДОПУСКА участникът „Кумер“ ЕООД  до отваряне на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. 

2. Представеното от „Мост Енерджи“ АД техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка е изготвено в съответствие с приложения и утвърден от Възложителя образец. 
Участникът изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката, като се е 
съобразил с изискванията, поставени от Възложителя. 

Комисията, след като констатира, че участникът „Мост Енерджи“ АД е представил 
всички необходими документи, отговаря на критериите за подбор и е представил техническо 
предложение изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя, единодушно взе 
следното решение: ДОПУСКА участникът „Мост Енерджи“ АД до отваряне на плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

V. След извършване на горните действия, комисията реши следващото открито заседание по 
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници да се състои на 27.03.2017г. от 10:00 часа 
в административната сграда на  ТП“ДГС–Триград”, с. Триград, община Девин, област Смолян, за което 
участниците в настоящата обществена поръчка ще бъдат уведомени, не по – късно от два работни дни от 
посочената дата, най – малко чрез съобщение в профила на купувача. 

Заседанието на комисията приключи в 11:30 часа на 21.03.2017г.  
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 21.03.2017г. в два 

еднообразни екземпляра – един за прилагане към документацията на процедурата и един за прилагане 
към Регистър „Протоколи“. 

 

 

 

Председател чл.2 от ЗЗЛД                                                                     2 чл.2 от ЗЗЛД        

                                 /Десислава Кокутева/                                                  /Емил Чолаков/  
 

Членове: 1 чл.2 от ЗЗЛД                                                                    3 чл.2 от ЗЗЛД     

 /Станислав Малковски/                                                    /инж.Пламен Малковски/ 

   
                                                                                                      4 чл.2 от ЗЗЛД        

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 


