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ППРРООТТООККООЛЛ  №№  11  
 

          Днес, 25.11.2019 година, в изпълнение на Заповед №206/25.11.2019 

година комисия в състав: 

 

Председател: д-р Крум Бонев –  медицински директор 

Членове:  

1.Силвия Дангова – ръководител АСС  

2.Боян Авджийски – Юрисконсулт 

 

на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП разгледа, оцени и класира постъпилите 

оферти относно обществена поръчка чрез открита процедура с предмет – „Избор на 

доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско 

напрежение за МБАЛ Свети Иван Рилски ЕООД“, публикувана в РОП на АОП с № 

00565-2019-0004 

 

За участие в процедурата са подадени 5 /пет/ оферти от следните фирми – 

участници: 

№ Участник Вх. № 
Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

1.  „Енерджи маркет“ АД ОП-8-1 19.11.2019 г. 11:30 ч. 

2.  „Мост енерджи“ АД ОП-8-2 19.11.2019 г. 12:42 ч 

3.  „Енерджи маркет глобул“ ООД ОП-8-3 20.11.2019 г. 11:15 ч 

4.  „Кумер“ ООД ОП-8-4 21.11.2019 г. 12:20 ч 

5.  „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД ОП-8-5 22.11.2019 г. 15:00 ч 

 

Председателят на комисията съобщи, че всички членове на комисията са 

подписали и представили декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, с която декларират, 

че нямат конфликт на интереси с кандидат или участник в настоящата обществена 

поръчка. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333734383535
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На откритото заседание на комисията, провело се на 25.11.2019 г., не 

присъстват представители на участниците, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В съответствие с разпоредбите на чл.54 от ППЗОП, председателят на 

комисията представи списъка с 5 /петте/ запечатани опаковки. След оглеждане на 

опаковките, комисията констатира, че тяхната цялост не е нарушена, след което 

комисията пристъпи към отварянето им, при което 

 

УСТАНОВИ ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

„Енерджи маркет“ АД  

Участникът е представил оферта, която съответства на изискванията на 

чл.47 от ППЗОП. На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори 

опаковката и провери за наличието на документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, както и отделен запечата плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

 

„Мост енерджи“ АД  

Участникът е представил оферти, която съответства на изискванията на 

чл.47 от ППЗОП. На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори 

опаковката и провери за наличието на документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, както и отделен запечата плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

 

„Енерджи маркет глобул“ ООД 

Участникът е представил оферти, която съответства на изискванията на 

чл.47 от ППЗОП. На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори 

опаковката и провери за наличието на документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, както и отделен запечата плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 
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Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

 

„Кумер“ ООД 

Участникът е представил оферти, която съответства на изискванията на 

чл.47 от ППЗОП. На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори 

опаковката и провери за наличието на документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, както и отделен запечата плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

 

„ЧЕЗ трейд България“ ЕАД 

Участникът е представил оферти, която съответства на изискванията на 

чл.47 от ППЗОП. На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори 

опаковката и провери за наличието на документите, описани в чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 

от ППЗОП, както и отделен запечата плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието. 

 

На 10.02.2020 година, комисията продължи своята работа в закрито 

заседание. Поради напускане на работа от член на комисията Боян 

Авджийски – юрисконсулт, същият беше заменен от Ваня Чорбаджийска – 

юрисконсулт със Заповед № 20/10.02.2020 година. Новият член на комисията 

подписа и представи декларация на основание чл.103 от ДОП. 

 

На закрито заседание комисията провери за наличието и редовността на 

документите, касаещи критериите за подбор за тяхното съответствие с 

изискванията поставени от Възложителя. 

 

„Енерджи маркет“ АД  
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Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията на Възложителя, касаещи юридическия статус, 

финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника 

/критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, съгласно изискванията на Раздел V, т.4 „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“от документацията за участие – „4. 

Участникът следва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка. Под сходни Възложителят ще приеме 

доставки, свързани с доставянето на електрическа енергия на свободния пазар, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършените доставки: удостоверения за 

извършените доставки, издадени от крайни потребители на електрическа 

енергия или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставките“ 

 

„Мост енерджи“ АД  

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията от Възложителя документи, касаещи юридическия 

статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на 

участника /критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Представеният еЕЕДОП е подписан с електронни подписи на едни от 

членовете на съвета на директорите. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ 

ЕЕДОП. Съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.1 и чл.55 от ЗОП 

са посочените в чл.244, ал.1 от Търговският закон. На опредставеният еЕЕДОП 

липсва подпис на член на съвета на директорите. Участникът следва да предсатви 

нов еЕЕДОП, подписан от всички представляващи го, съгласно посочените по – 

горе условия. 

 

„Енерджи маркет глобул“ ООД 
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Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията на Възложителя, касаещи юридическия статус, 

финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника 

/критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, съгласно изискванията на Раздел V, т.4 „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“от документацията за участие – „4. 

Участникът следва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка. Под сходни Възложителят ще приеме 

доставки, свързани с доставянето на електрическа енергия на свободния пазар, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършените доставки: удостоверения за 

извършените доставки, издадени от крайни потребители на електрическа 

енергия или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставките“ 

 

„Кумер“ ООД 

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията на Възложителя, касаещи юридическия статус, 

финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника 

/критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, съгласно изискванията на Раздел V, т.4 „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“от документацията за участие – „4. 

Участникът следва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка. Под сходни Възложителят ще приеме 

доставки, свързани с доставянето на електрическа енергия на свободния пазар, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършените доставки: удостоверения за 
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извършените доставки, издадени от крайни потребители на електрическа 

енергия или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставките“ 

 

„ЧЕЗ трейд България“ ЕАД 

Комисията разгледа всички представени документи в офертата и констатира 

съответствието с изискванията на Възложителя, касаещи юридическия статус, 

финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника 

/критерии за подбор/. 

Комисията констатира липса на следните документи, наличието на които е 

декларирано в ЕЕДОП: 

 Представеният еЕЕДОП е подписан с електронни подписи на двама от 

членовете на съвета на директорите и от упълномощеното лице на двамата 

подписани с електронни подписи. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

Съгласно чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, лицата по чл.54, ал.1 и чл.55 от ЗОП са 

посочените в чл.244, ал.1 от Търговският закон. На представеният еЕЕДОП липсва 

подпис на член на съвета на директорите. Участникът следва да предсатви нов 

еЕЕДОП, подписан от всички представляващи го, съгласно посочените по – горе 

условия. 

 Липсва доказателства, че участникът е изпълнил доставките, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, съгласно изискванията на Раздел V, т.4 „Изисквания към 

участниците, свързани с критериите за подбор“от документацията за участие – „4. 

Участникът следва да е изпълнил доставки, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка. Под сходни Възложителят ще приеме 

доставки, свързани с доставянето на електрическа енергия на свободния пазар, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършените доставки: удостоверения за 

извършените доставки, издадени от крайни потребители на електрическа 

енергия или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставките“ 

 

На основание горното, Комисията РЕШИ:  
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На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП и чл.67, ал.5 от ЗОП, настоящият 

протокол с констатациите в него, да бъде изпратен до управителите на фирмите –

участници, с указания, че следва да отстранят празнотите и липсите в срок от 5 

/пет/ работни дни, считано от датата на получаване на настоящият протокол.  

Да проведе следващото си заседание след изтичането на петдневния срок, 

когато ще бъдат проверени допълнително представените документи и 

съответстивето им с изискванията за подбор, поставени от Възложителя. 

 

Ще допусне до по–нататъшно разглеждане само офертите на тези 

участници, които отговарят на предварително заложените изисквания на 

Възложителя.  

 

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр и е подписан от всички 

членове на комисията. 

 

Дата на съставяне на настоящият протокол 11.02.2020 година. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:…п…Заличено на основание 

чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679… 

д-р Крум Бонев 

Членове:  

1…п… Заличено на основание                                                                     2. …п… Заличено на основание  

чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679 …                                                 чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679…  

Силвия Дангова                                                                    Ваня Чорбаджийска 


