ПРОТОКОЛ №1
От работата на комисия, назначена със заповед № РД-09-134/06.03.2019 г. на директора на
РЗОК-Добрич,за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с предмет:
Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на
балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Добрич
На 06.03.2019 г., в сградата на РЗОК – Добрич, находяща се на ІV етаж с адрес
гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 в стая 417, се проведе заседание на комисия в състав:
Председател: Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Членове:
1. Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
2. Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
назначена със задача да извърши отваряне, разглеждане, оценка на офертите и
класиране на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Комисията започна работа в 11:00 ч. след получаването на списъка с участниците и
постъпилите оферти с приемо-предавателен протокол, подписан от председателя на
комисията и гл. специалист от отдел „АПОД“.
Председателят откри заседанието, като обяви състава на комисията, дневния ред,
определения срок за приключване на нейната работа. Прочете списъка с постъпилите в срок
оферти по реда на постъпването им:
Постъпили са четири оферти.
1. Оферта с вх. № 70-00-12/05.03.2019 г., постъпила в 09:20 ч. от „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни Услуги“ ЕООД, 9009 гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна
Тауърс, Кула Г, тел.: 052/577109, факс 052/577340, email: market@energo-pro.bg.
2. Оферта с вх. № 70-00-13/05.03.2019 г., постъпила в 11:18 ч. от „КУМЕР“ ООД,
1404 гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 17, тел.: +359 89 6888881, email:
office@kummerbg.bg.
3. Оферта с вх. № 70-00-14/05.03.2019 г., постъпила в 11:23 ч. от „МОСТ
ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, бул. „България“ № 118, БЦ „Абакус, тел.: 02/4169843, факс
02/4160532, email: office@mostenergy.eu.
След обявяване на списъка на регистрираните участници в процедурата за възлагане
на обществена поръчка, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 51, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за обстоятелствата
по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като несъответствия и основания
за отвод не бяха установени.
На заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово усведомяване.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, в резултат на което се установи
следното:
Оферта от Участник № 1 - „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, ЕИК
131512672 е подадена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. В
опаковката се съдържат документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Председателят оповести съдържание на опаковката и в съответствие с разпоредбите
на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха Предложението за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Оферта от Участник № 2 - „КУМЕР“ ООД, ЕИК 200907117 е подадена в
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. В опаковката се съдържат
документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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Председателят оповести съдържание на опаковката и в съответствие с разпоредбите
на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха Предложението за
Оферта от Участник № 3 - „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК 201325372 е подадена в
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. В опаковката се съдържат
документи и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Председателят оповести съдържание на опаковката и в съответствие с разпоредбите
на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха Предложението за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
С това в 11:40 часа приключи публичната част от заседанието на комисията и самата
работа на комисията.
Комисията продължи работата си на 11.03.2019 г. в закрито заседание.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на документите на допуснатите участници за съответствието им с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на
което констатира следното:
I. Оферта от Участник № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД.
Подписана е от законно упълномощени представители на участника. Комисията
извърши служебна проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството има трима
управители и се представлява от всеки двама от управителите заедно.
В опаковката, в която е представена офертата на участника се съдържат следните
документи:
1. Опис на представените документи (Приложение № 1);
2. Компакт диск (CD) в запечатана опаковка с надпис „РЗОК Добрич” с
предполагаемо съдържание - ЕЕДОП в електронен вид под формата на PDF файл
(Приложение № 2);
3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Възложителя (Приложение № 3);
4. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с предполагаемо
съдържание - Ценово предложение (Приложение № 4);
5. Списък на изпълнени услуги през предходните три години (Приложение № 5);
6. Нотариално заверено пълномощно от двама от управителите според търговската му
регистрация за упълномощаване на описана в пълномощното комбинация от лица във връзка
с участия в процедури по ЗОП;
7. Два броя референции.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи
на хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил
един брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML
файл, съгласно посочения образец в документацията. Представеният еЕЕДОП с формат PDF
е подписан с три електронни подписa - от тримата управители, според търговската
регистрация на участника. Подписите са валидни.
В него е попълнена информацията за икономическия оператор и за представителите
му в част II на еЕЕДОП. Попълнена е надлежно информацията,че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти и
трети лица.
Попълнени са полетата с личното състояние на участника (основания за изключване)
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в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат специфичните
национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е
посочил, че притежава Лицензия № Л-199-15/27.02.2006 г., издадена от КЕВР за търговия с
електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща
група,както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер и статус „активен“.
Комисията служебно извърши проверка на предоставената информация, на следните
електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов номер в
ECO: 32X0011001003109 - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „ЕНЕРГОПРО Енергийни Услуги” ЕООД отговаря на изискванията за личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че
представеното от участника предложение за изпълнение на обществената поръчка
(Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
II. Оферта от Участник № 2 – „КУМЕР” ООД.
Подписана е от управителя. Комисията извърши служебна проверка в Търговския
регистър и установи, че дружеството има един управител.
В опаковката, в която е представена офертата на участника се съдържат следните
документи:
1. Опис на представените документи (Приложение № 1);
2. Компакт диск (CD) с надпис „РЗОК Добрич” с предполагаемо съдържание - ЕЕДОП
в електронен вид под формата на PDF файл (Приложение № 2);
3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Възложителя (Приложение № 3);
4. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с предполагаемо
съдържание - Ценово предложение (Приложение № 4);
5. Сертификат по ISO 9001:2015;
6. Лицензия за търговец на електрическа енергия (заверено копие) № Л-47815/01.09.2016 г. с приложено Решение на КЕВР;
7. Два броя референции.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи
на хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил
един брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML
файл, съгласно посочения образец в документацията. Представеният еЕЕДОП с формат PDF
е подписан с два електронни подписа - от управителя, който е и съдружник, както и от
другия съдружник, според търговската регистрация на участника.
При проверката на електронните подписи се установи, че само подписът на
управителя е валиден. Електронният подпис на другото лице е от такъв тип, че не се
разпознава и не осигурява механизъм за проверка на валидността му.
III. Оферта от Участник № 3 – „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД.
Подписана е от законния представител на участника. Комисията извърши служебна
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проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството има един представител, който е
и член на съвета на директорите състоящ се от трима души.
В опаковката, в която е представена офертата на участника се съдържат следните
документи:
1. Опис на представените документи (Приложение № 1);
2. Компакт диск (CD) с надпис „еЕЕЕДОП Мост Енерджи АД” с предполагаемо
съдържание - ЕЕДОП в електронен вид под формата на PDF файл (Приложение № 2);
3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Възложителя (Приложение № 3);
4. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” с предполагаемо
съдържание - Ценово предложение (Приложение № 4);
5. Списък на изпълнени услуги през предходните три години (Приложение № 5);
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи
на хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил
един брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML
файл, съгласно посочения образец в документацията. Представеният еЕЕДОП с формат PDF
е подписан с три електронни подписа - от законния представител, който е и член на съвета на
директорите състоящ, както и от другите двама членове на съвета на директорите.
Подписите са валидни.
В него е попълнена информацията за икономическия оператор и за представителите
му в част II на еЕЕДОП. Попълнена е надлежно информацията,че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти и
трети лица.
Попълнени са полетата с личното състояние на участника (основания за изключване)
в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат специфичните
национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е
посочил, че притежава Лицензия № Л-355-15 /20.04.2011 г., издадена от КЕВР за търговия с
електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща
група,както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер и статус „активен“.
Комисията служебно извърши проверка на предоставената информация, на следните
електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов номер в
ECO: 32X001100100616M - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „МОСТ
ЕНЕРДЖИ“ АД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя. В тази връзка комисията счита, че представеното от участника
предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде
разгледано.
Във връзка описаните в т. II. от настоящия протокол констатации по отношение
офертата на Участник № 2 - „КУМЕР“ ООД Комисията, на основание чл. 54, ал. 8 във
връзка с ал.9 от ППЗОП, указва на Участника в срок до 5 работни дни от получаването на
този протокол да представи нов еЕЕДОП, който да бъде подписан с валидни електронни
подписи от задължените по чл.54, ал.2 от ЗОП лица.
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Допълнителните документи следва да бъдат депозирани в РЗОК–Добрич, находяща
се на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5, ет.4, и адресирани до председателя на
Комисията. Документите се представят в запечатан плик, на който следва да бъде обозначено
следното: „Допълнителни документи към оферта …..“. Върху плика се изписва пълното
наименование на настоящата процедура, както и наименование, адрес, телефон, факс, е-мейл
на участника, който представя изискуемите документи.
След като приключи с действията по разглеждане на представените от участниците
документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и на основание чл. 54,
ал. 7 от ППЗОП, приключи заседанието на комисията на 12.03.2019 г.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и във връзка с гореизложеното, Комисията
изпраща настоящият протокол до участниците в деня на публикуването му в профила на
купувача.
Комисията ще продължи своята работа след изтичане на допълнителния срок за
представяне на документи от участника.
Дата на изготвяне и подписване на настоящият протокол: 13.03.2019 г.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

Председател: Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Членове: 1. Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

2. Заличено – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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