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 УТВЪРЖДАВАМ, 

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

 
Дата: 28 .Март. 2017 г.      

 

 

Д О К Л А Д 
 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №65/06.03.2017г. на Директора 

на ТП“ДГС–Триград” със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите офертите, както и да 

класира участниците подали оферти за участие в 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“ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Назначената от Вас комисия започна своята работа на 06.03.2017г. от 10:00ч. в 
административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, като съгласно Ваша Заповед 
№65/06.03.2017г.  тя е състав, както следва: 

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“  

Резервни членове: 

1. инж.Николай Юруков - „Заместник директор” в ТП“ДГС-Триград“ 

                                            2. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 

Комисията започна своята работа, след получаване на постъпилите оферти, съгласно 
регистъра за подадени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. Съгласно 
регистъра в деловодството на ТП“ДГС–Триград” са постъпили 2 (две) оферти, а именно: 

1. Оферта с вх.№482/27.02.2017г., подадена в 16:00 часа от „Кумер“ ЕООД; 
2. Оферта с вх.№504/01.03.2017г., подадена в 11:58 часа от „Мост Енерджи“ АД. 

Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за приетите 
оферти за участие в процедурата, след което подписаха декларация, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичната част от заседанието на комисията, не присъстваха участниците в 
процедурата, включително техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.  

По време на публичната част от заседанието, комисията извърши действията по чл. 54, 
ал. 3, 4 и 5 от ППЗОП. Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното 
постъпване. Оповести се съдържанието на документите и в двете опаковки, както и 
съдържащите се в тях отделени запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 

   
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com 
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Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на всеки от 
участниците, както и всеки от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”. След 
извършване на описаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Горе описаните действия на комисията са отразени в Протокол №20 от 06.03.2017г., 
приложен към настоящия доклад. 

На 08.03.2017г. от 15:30 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, 
комисията продължи работата си в закрито заседание, за 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. 

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; 
➢ 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. 

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; 
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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 взе следното решение: В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 
протокола 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 протоколът с констатациите да се изпрати до всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Гореописаните действия на комисията са отразени в Протокол №23 от 08.03.2017г., 
приложен към настоящия доклад. 

На 21.03.2017г. от 10:00 часа в административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, 
комисията 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. 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. 

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. 

В хода на работата по разглеждане на допълнително представените документи, 
комисията установи, че участникът: „Кумер“ ЕООД е отстранил несъответствията.  

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 взе решение: ДА ДОПУСНЕ 
участникът: „Кумер“ ЕООД до разглеждане на техническото предложение за изпълнение 
на поръчката. 

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 взе решение: ДА ДОПУСНЕ 
участникът:„Мост Енерджи“ АД до разглеждане на техническото предложение за 
изпълнение на поръчката.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 
поръчката на участниците в процедурата и констатира, че представените от участниците 
техническите предложния  са изготвено съобразно изискванията, поставени от Възложителя.  

Комисията, след като констатира, че участниците „Кумер“ ЕООД и „Мост 
Енерджи“ АД са представили всички необходими документи, отговарят на критериите 
за подбор и са представили технически предложения, изготвени съобразно изискванията, 
поставени от Възложителя,  единодушно взе решение: ДА ДОПУСНЕ и двамата участници 
до отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

За проведеното на 21.03.2017г. заседание на комисията е съставен Протокол 
№29/21.03.2017г., приложен към настоящия доклад. 

Следващото заседание на комисията се проведе на 27.03.2017г. от 10:00 часа в 
административната сградата на ТП“ДГС–Триград”, като комисията беше в следния състав: 

Председател: Десислава Кокутева  – „Юрисконсулт“ в ТП“ДГС–Триград”; 
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Членове:     1. Станислав Малковски  - „Главен счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“; 
2. Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“ 
3. инж.Пламен Малковски – „Лесничей“ в ТП“ДГС-Триград“; 
4. Сидер Мишев – „Технолог по дърводобива“ в ТП“ДГС-Триград“ 

Комисията се събра със задача да отвори плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри” на участниците подали оферти за участие в настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка и допуснати до този етап на процедурата, а именно: „Кумер“ ЕООД и „Мост 
Енерджи“ АД, да оцени постъпилите оферти, както и да класира участниците в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия. 

Председателят на комисията провери присъствието на членовете на комисията. 
Редовният член на комисията Емил Чолаков-„Старши лесничей на ГСУ“ в ТП“ДГС-Триград“ 
отсъстваше поради ползване на отпуск и бе заменен от резервен член на комисията, а именно 
Ирина Хаджийска – „Счетоводител“ в ТП“ДГС-Триград“, която подписа декларация по чл.103, ал.2 
от ЗОП.  

Комисията установи, че със съобщение Изх.№705/22.03.2017г., публикувано на 
22.03.2017г. на профила на купувача, е уведомила участниците за датата и часа на отваряне на 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП. 

На публичната част от заседанието на комисията, не присъстваха участниците в 
процедурата, включително техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. 

Членовете на комисията установиха, че пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участниците допуснати до този етап на процедурата са запечатани, непрозрачни 
и с ненарушена цялост. 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници по реда на постъпване на 
офертите и оповести ценовите предложения, както следва: 

1. Участник „Кумер“ ЕООД   
Участникът предлага цена за един кWh нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение в размер на 0,07/нула цяло нула седем/ лева без ДДС. 
2. Участник „Мост Енерджи“ АД   
Участникът предлага цена за един кWh нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение в размер на 0,08/нула цяло нула осем/ лева без ДДС. 

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието 
на комисията. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 
детайлното разглеждане на ценовите предложения на участниците. 

При детайлното разглеждане на представените от участниците „Кумер“ ЕООД  и „Мост 
Енерджи“ АД ценови предложения, комисията констатира, че същите са изготвени в 
съответствие с изискванията и отговарят на предварително поставените от Възложителя 
условия, съгласно т.3.2. на Раздел IV:“Изисквания и указания при изготвяне и представяне на 
офертата“ от документацията за участие в настоящата обществена поръчка, поради което 
пристъпи към класиране. 

В т.2 на Раздел V от документацията за участие в настоящата обществена поръчка 
Възложителят е определил, че икономически най–изгодната оферта ще се определи въз основа 
на критерии „най-ниска цена“ за доставка на един кWh електрическа енергия, предложена 
из между допуснатите до етап класиране участници в процедурата. 

Във връзка с направените констатации и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията 
класира: 

НА ПЪРВО МЯСТО: „Кумер“ ЕООД с предложена цена за един кWh нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 0,07/нула цяло нула седем/ лева без ДДС. 

НА ВТОРО МЯСТО:  „Мост Енерджи“ АД  с предложена цена за един кWh нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 0,08/нула цяло нула осем/ лева без ДДС. 

Действията на комисията по разглеждане и оценка на ценовите предложения са отразени 
в Протокол №30/27.03.2017г. 

С оглед направените констатации и взетите решение, комисията предлага на 
Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник: „Кумер“ ЕООД, ЕИК 
200907117, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“България“ №109. 
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Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 27.03.2017г., 
и заедно с протоколите и цялата документация събрана в хода на процедурата се предаде на 
възложителя за предприемане на действия по чл. 106, ал. 3 от ЗОП.  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Протокол №20 от 06.03.2017г.; 
2. Протокол №23 от 08.03.2017г.; 
3. Протокол №29 от 21.03.2017г.; 
4. Протокол №30 от 27.03.2017г. 
5. Оферти на участниците  

 

 

 

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

                                 /Десислава Кокутева/                                                  /Ирина Хаджийска/  
 

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

 /Станислав Малковски/                                                    /инж.Пламен Малковски/ 

   
                                                                                                      4 чл.2 от ЗЗЛД     

                                                                                                                /Сидер Мишев/ 

  


