ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисия, назначена със заповед № 258/ 11.05.2017 г. на Кмета на Община Кнежа за
назначаване на комисия за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА
ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ
12 МЕСЕЦА ”, открита с Решение № 207 от 18.04.2017 г. на кмета на община Кнежа, публикувана в
Регистъра по обществени поръчки с идент. № 00672-2017-0005
На 11.05.2017 г. от 09.00 часа в сградата на община Кнежа, стая № 306 се проведе заседание на
комисия в състав:
Комисия в състав:
Председател: инж. Стефан Гърньовски- главен експерт „ПЕФ”
Членове:
1. Светослава Узунова- юрисконсулт
2. Цветан Герговски- управител „Местни дейности”
Преди заседанието на комисията в 08:45 председателят на комисията получи от Стилиян
Лилаков- гл. експерт "Информационно обслужване и деловодство" входящия регистър на получените в
посочения в обявлението краен срок (10.05.2017 г. до 17:00 часа) оферти и самите оферти.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с правилата за работа на
комисията, като предложи следния примерен график за работа на комисията:
-11.05.2017 г.- Публично заседание на комисията за отваряне на офертите за участие;
-15.05.2017 г.- 31.05.2017 г.- Разглеждане на представените документи в офертите на участниците
за лично състояние и съответствие с критериите за подбор и с предварително поставените от
възложителя условия, техническите и ценовите предложeния на участниците, отговарящи на
предварително обявените условия от Възложителя;
-01.06.2017 г.-05.06.2017 г.- Представяне на окончателните протоколи от работата на комисията
на Възложителя.
Така предложения примерен график за работа на комисията беше приет единодушно от
членовете.
Комисията констатира, че в определения от възложителя срок са представени 3 (Три) оферти от
следните участници:
1. „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД, гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик” № 258,
Варна Тауърс, Кула Г- вх. № 1/ 09.05.2017 г.-09:25 часа;
2. „Мост Енерджи” АД, гр. София 1618, бул. „България” № 118, БЦ „Абакус”- вх. № 2/ 10.05.2017
г.-10:42 часа;
3. „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 35, ет. 3 - вх. № 3/
10.05.2017 г.- 16:23 часа.
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В изпълнение на изискването на чл. 97, ал. 2, във връзка с чл.51, ал.8 от Правилника за прилагане
на закона за обществените поръчки (ППЗОП) членовете на комисията, попълниха декларации по чл.103,
ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
На заседанието не присъстват упълномощени прадставители на участници и представители на
средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че подадените оферти са в запечатани, непрозрачни пликове с
ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили изискуемата от възложителя
информация.
Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка и оповестяване на съдържанието
им.
Участник „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД, гр. Варна
Комисията констатира и оповести, че опаковката съдържа следните документи:
1. Оферта;
2. Опис на представените документи;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец от документацията
за участие;
4. Пълномощно за заверяване копия на документи и подписване на ценови предложения и други
документи, касаещи процедури по ЗОП, както и за представляване на дружеството във всички процедури
по ЗОП;
5. Техническо предложение, съставено съгласно образец от документацията за участие, към което
са приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
образец, декларация за срока на валидност на офертата, съставена съгласно образец, декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, съставена съгласно образец;
6. Заверено копие от лицензия за дейност в енергетиката;
7. Заверено копие от писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД изх. № ЦУ-ПМО5885/1/09.10.2015 г. за удостоверяване на данни свързани с участника, относно неговата регистрация;
8. Извадка от регистър на координаторите на балансиращи групи;
9. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2008 за дейности: търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група;
10. Отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри“. Пликът е непрозрачен,
запечатан и с ненарушена цялост.
Тримата членове на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ и техническото
предложение на участника.
Участник „Мост Енерджи” АД, гр. София
1. Опис на представените документи;
2. Оферта;
3. Техническо предложение, съставено съгласно образец от документацията за участие, към което
са приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
образец, декларация за срока на валидност на офертата, съставена съгласно образец, декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, съставена съгласно образец;
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец от документацията
за участие;
5. Заверено копие от лицензия за дейност в енергетиката;
6. Заверено копие от Решение № И1-Л-355/08.07.2013 г. на ДКЕВР за изменение на лицензия;
7. Заверено копие от Решение № И2-Л-355/12.12.2013 г. на ДКЕВР за изменение на лицензия;
8. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2008 за дейности: търговия с електрическа енергия и
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координатор на стандартна балансираща група;
9. Заверено копие от Сертификат ISO 14001:2015 за дейности: търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група;
10. Заверено копие от писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД изх. № ЦУ-ПМО5885/1/09.10.2015 г. за удостоверяване на данни свързани с участника, относно неговата регистрация;
11. Декларация от участника, относно регистрация в регистрите на „ЕСО” ЕАД;
12. Отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри“. Пликът е непрозрачен,
запечатан и с ненарушена цялост.
Триамта членове на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ и техническото
предложение на участника.
Участник „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, гр. София
Комисията констатира и оповести, че опаковката съдържа следните документи:
1. Оферта;
2. Опис на представените документи;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец от документацията
за участие;
4. Заверено копие от лицензия за дейност в енергетиката;
5. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2015 за дейности: търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група;
6. Заверено копие от Сертификат ISO 14001:2015 за дейности: търговия с електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група;
7. Заверено копие от Сертификат OHSAS 18001:2007 за дейности: търговия с електрическа
енергия и координатор на стандартна балансираща група;
8. Техническо предложение, съставено съгласно образец от документацията за участие, към което
са приложени Заверено копие от Сертификат ISO 27001:2013 за дейности: търговия с електрическа
енергия и координатор на стандартна балансираща група, копие от удостоверение за администратор на
лични данни, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, съставена съгласно
образец, декларация за срока на валидност на офертата, съставена съгласно образец, декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, съставена съгласно образец;
9. Отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри“. Пликът е непрозрачен,
запечатан и с ненарушена цялост.
Тримата членове на комисията подписаха плика „Предлагани ценови параметри“ и техническото
предложение на участника.
С това публичната част на заседанието приключи в 09:30 часа.
Комисията продължи своята работа на 15.05.2017 г., като пристъпи към разглеждане на
представените документи в офертите на участниците за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор и с предварително поставените от възложителя условия. При извършената проверка на
наличността на изискуемите от закона и възложителя документи и при преценката на тяхната редовност
и съответствието им с критериите за подбор и минималните изисквания на възложителя, бе установено
следното:
Участник „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕООД, гр. Варна
В представения ЕЕДОП и останалите документи в опаковката на участника не се съдържат данни
за изпълнение на следните изисквания на Възложителя, посочени в раздел III.1.3) на обявлението и т.2 на
Раздел IV. от документацията за участие:
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1) Информация, относно притежаването на валиден сертификат за внедрена система за
управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарти ISO 14001:2015 или еквивалент,
издаден на името на участника, с минимален обхват “търговия с електрическа енергия“ и
„координатор на стандартна балансираща група”.
Участникът не е попълнил ред 2 на Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управлениена Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- образец № 1, където
съгласно указанията на Възложителя за попълване на образеца, се декларира посочената информация.
2) Информация, относно това дали към крайната дата на подаване на предложението,
участникът ще е разработил и прилага система за управление на енергията за подобряване на
енергийното управление и ефикасност
Участникът не е попълнил ред 2 на Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управлениена Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- образец № 1, където
съгласно указанията на Възложителя за попълване на образеца, се декларира посочената информация.
Участник „Мост Енерджи” АД, гр. София
1) В представения ЕЕДОП не е попълнен Буква Б: Информация за представителите на
икономическия оператор на Част II. Поради този факт, комисията не може по категоричен начин да вземе
решение,относно декларираните данни за липсата на основанията за отстраняване, дали представеният
ЕЕДОП е подписан от всички лица, представляващи участника.
2) В представения ЕЕДОП и останалите документи в опаковката на участника не се съдържат
данни за изпълнение на следните изисквания на Възложителя, посочени в раздел III.1.3) на обявлението
и т.2 на Раздел IV. от документацията за участие:
Информация, относно това дали към крайната дата на подаване на предложението,
участникът ще е разработил и прилага система за управление на енергията за подобряване на
енергийното управление и ефикасност
Участникът е попълнил ред 2 на Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управлениена Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- образец № 1, където
съгласно указанията на Възложителя за попълване на образеца, се декларира посочената информация, но
в него се съдържат данни само за обстоятелствата свързани с притежаването на стандарти ISO
14001:2015, издаден на името на участника, с минимален обхват “търговия с електрическа енергия“ и
„координатор на стандартна балансираща група”.
Участник „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, гр. София
В представения ЕЕДОП и останалите документи в опаковката на участника не се съдържат
данни за изпълнение на следните изисквания на Възложителя, посочени в раздел III.1.3) на обявлението
и т.2 на Раздел IV. от документацията за участие:
Информация, относно това дали към крайната дата на подаване на предложението,
участникът ще е разработил и прилага система за управление на енергията за подобряване на
енергийното управление и ефикасност
Участникът е попълнил ред 2 на Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управлениена Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП- образец № 1, където
съгласно указанията на Възложителя за попълване на образеца, се декларира посочената информация, но
в него се съдържат данни само за обстоятелствата свързани с притежаването на стандарти ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, издаден на името на участника, с минимален обхват
“търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група”.
С това комисията приключи проверката на съответствието на участниците с изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор на 15.05.2017 г. в 15:30 часа.
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Във връзка с установените от комисията липси, непълноти несъответствие на информацията в
подадените ЕЕДОП и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП комисията единодушно реши настоящия
протокол да бъде изпратен до всички участници в деня на публикуването му на профила на купувача.
ППЗОП регламентира, че в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от участниците,
по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се
прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят
на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.

Съставянето на този протокол приключи на 15.05.2017 г. в 15:30 часа.

КОМИСИЯ:
Председател: инж. С. Гърньовски…………/П/………….. …
Членове: 1. С. Узунова………………...…/П/……………..…
2. Ц. Герговски..…… .…../П/…………………. …

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал. 5 от ЗОП.
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