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 УТВЪРЖДАВАМ, 

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

 
Дата: 09.Март. 2017 г.      

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
рег.№     23     . 

         (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, 08.03.2017г. от 15:30 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 да разгледа подробно документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в 
представените оферти за участие в процедурата и да провери тяхното съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

На основание на чл.54, ал.7 от ППЗОП заседанието на комисията е закрито. 

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на комисията. 
I. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените документи, съдържащи 

се в офертите на двамата  участници в процедурата: „Кумер“ ЕООД и „Мост Енерджи“ АД. 
1. Офертата подадена от „Кумер“ ЕООД съдържа следните документи: 

➢ Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 
Приложение № 3;  

➢ Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за участие 
в откритата процедура– Приложение №3а;  

➢ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
➢ Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици– Приложение №4а; 

➢ Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
➢ Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
➢ Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
➢ Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
➢ Декларация за изпълнени доставки по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Приложение №9; 
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➢ Удостоверения за добро изпълнение – 2 броя; 
➢ Лицензия за търговия с електрическа енергия №Л-478-15 от 01.09.2016г., издадена от 

Комисия за енергийно и водно регулиране – заверено копие; 
➢ Сертификат на система за управление ISO 9001:2015 – заверено копие;  
➢ Сертификат на система за управление ISO 14001:2015 – заверено копие; 
В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи, че 

участникът: „Кумер“ ЕООД 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. 

При разглеждане на представеният ЕЕДОП комисията установи, че същият е подписан от 
управителя Емилия Илиева. В т.4, Раздел IV  от документацията е записано: Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя, а когато е приложимо-ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което 
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 
изпълнението на поръчката. ЕЕДОП се изготвя по образец и се подписва от лицата по чл.40 и чл.41 от 
ППЗОП.  

При извършена справка в Търговски регистър комисията установи, че едноличен собственик на 
капитала е „Кресп“ АД. Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.3, т.3 от ППЗОП, ЕЕДОП представен от 
участника следва да бъде подписан и от едноличният собственик на капитала. 

2. Офертата подадена от„Мост Енерджи“ АД съдържа следните документи: 
➢ Заявление за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка – 

Приложение № 3;  
➢ Списък на документите и информацията, съдържаща се в представената оферта за участие 

в откритата процедура– Приложение №3а;  
➢ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Приложение №4 ; 
➢ Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици– Приложение №4а – З броя; 

➢ Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчката-Приложение№5; 
➢ Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – Приложение №6; 
➢ Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №7; 
➢ Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ЗОП – Приложение №8; 
➢ Декларация за изпълнени доставки по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП – Приложение №9; 
➢ Референция за добро изпълнение – 3 броя; 

В хода на работата по разглеждане на представените документи, комисията установи, че 
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. 

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
единодушно реши: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът – „Кумер“ ЕООД може 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. 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се изпрати до всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Заседанието на комисията приключи в 16:30 часа на 08.03.2017г.  
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 08.03.2017г. 

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/ 


