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за резултатите от работата на комисията по провеждане на публично състезание - чл. 103, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки и чл. 60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ, 

 

На основание чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) Ви представяме доклад за 

резултат от работата на комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСОи поемане на разходите за небаланси за обекти 

собственост на община Гоце Делчев“, открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета на 

общината, референтен номер ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2016-0012, а именно: 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

            Председател: Богдан Боцев – заместник-кмет на община Гоце Делчев 

            Членове:  

            1.Йорданка Ендрева – директор на дирекция ,, Финансово стопанска‘‘ 

            2 Нейлин Бозова – юрист. 

            В състава на комисията бяха направени следните промени в хода на работата й: 

Със Заповед № 106/14.02.2017 г. се определя Марина Герова – гл. експерт „Обществени 

поръчки“ за член на комисията на мястото на Найлин Бозова. 

Със Заповед № 122/24.02/2017 г. се определя Мариана Устаилиева – секретар на община 

Гоце Делчев за председател на комисията на мястото на Богдан Боцев.  

 

 ІІ. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА, 

КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯТ СРОКОВЕТЕ, ЗАДАЧИТЕ И 

СЪСТАВЪТ Й 

 

Комисията е назначена със заповед №42 от 19.01.2017 г. на кмета на община Гоце Делчев, 

в която е определен срок за приключване на работата й до 28.02.2017 г.; 

Със Заповед № 106/14.02.2017 г. се определя Марина Герова – гл. експерт „Обществени 

поръчки“ за член на комисията на мястото на Найлин Бозова.; 

Със Заповед № 122/24.02.2017 г. се определя Мариана Устаилиева – секретар на община 

Гоце Делчев за председател на комисията на мястото на Богдан Боцев.  

 

ІІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 
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Председателят на комисията получи на 19.01.2017 г. представените в процедурата оферти, 

за което бе съставен протокол в съответствие с изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което 

започна работа. 

 В съответствие с чл.103, ал.2 от ЗОП, след запознаване със списъка на участниците, 

членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по отношение на 

участниците в процедурата. 

 При отваряне на офертите и оповестяване на документите не присъстваха представители 

от участниците и представители на средствата за масово осведомяване. 

Съгласно Входящия регистър за обществените поръчки по чл. 48, ал.1 от ППЗОП в 

определения срок са постъпили 6 оферти. 

 Комисията проведе публично заседание за отваряне на подадените оферти на 19.01.2017г. 

Действията на комисията по отваряне на представените оферти на запечатаните непрозрачни 

опаковки, оповестяване на тяхното съдържание и  проверка за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, както и на подписването на техническото 

предложение и плика с надпис “Предлагани ценови параметри” са обективирани в Протокол №1 

от 19.01.2017 г. 

Комисията разгледа и провери документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, представени от 

участниците, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя на заседание на 03.02.2017 г., за което състави  Протокол № 2. 

Установите липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност 

или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор са посочени в съставения протокол. 

 Протокол №2 от 03.02.2017г. с констатациите по чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП бе 

публикуван в профила на купувача на 06.02.2017 г. и на същата дата бе изпратен на участниците в 

процедурата по електронна поща. 

 Допълнително представените от участниците документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и 

поредността на постъпването им са отразени в регистър на допълнителните документи. В срока по 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили документи от 4 участника.  

Действията на комисията по разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както и разглеждането на техническите предложения и оценката по показателя „Срок за 

изпълнение“, са обективирани в Протокол № 3 от 17.02.2017 г.  

На 24.02.2017 г. от 11.30 ч. комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите 

предложения. Действията по публичното отваряне, разглеждането и оценката на ценовите 

предложения на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, са отразени в 

Протокол №4. 

 

ІV. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА 

Съгласно входящия регистър в определения срок са подадени оферти от следните 

участници:  

1. На 16.01.2017 г. в 13.25 ч. оферта с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ‘‘ ЕООД, гр.Варна; 

2. На 17.01.2017 г. в 11.50. ч. оферта с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, 

гр.София; 

3. На 18.01.2017г. в 11.25 ч. оферта с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр София; 

4. На 18.01.2017г. в 12.00 ч. оферта с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ АД, гр. София; 

5. На 18.01.2017г. в 13.30 ч. оферта с пореден номер №5 от ,, ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. София; 

6. На 18.01.2017г. в 13.35 ч. оферта с пореден номер №6 от ,, МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ 

АД,гр. София 
V. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА 

ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ 

 

1. Оферта от участник с пореден №1 „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД  
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Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената единична цена за изпълнение – 64,92 лв. без ДДС. 

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

 2. Оферта от участник с пореден №2 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената единична цена за изпълнение – 69,00 лв.. без ДДС.  

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

3. Оферта от участник с пореден №3 ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД гр. София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената единична цена за изпълнение – 63,31 лв. без ДДС. 

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

4. Оферта от участник с пореден №4 ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ АД, гр. 

София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената единична цена за изпълнение – 76,00 лв. без ДДС. 

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

5. Оферта от участник с пореден №5 ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, 

гр. София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 
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- Предложената единична  цена за изпълнение – 69,20 лв. без ДДС. 

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

6. Оферта от участник с пореден №6 ,, МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София 

Офертата е отворена на публично заседание на комисията, проведено на 19.01.2017 г. 

Комисията е установила, че същата е подадена в запечатана и непрозрачна опаковка. Представен е 

отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписаха от членовете на комисията и 

представител на участниците. Действията на комисията са отразени в Протокол №1/19.01.2017 г. 

Офертата на участника е разгледана от комисията и е установено: 

- Съответствие с изискванията с лично състояние и критериите за подбор; 

- Техническото предложение съответства на предварително обявените условия; 

- Предложената цена за изпълнение – 63,43 лв. без ДДС. 

Комисията класира офертата на участника и резултатите от разглеждането и класирането са 

отразени в протоколи №2, 3 и 4. 

 

VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Комисията класира участниците по критерий за възлагане „най-ниска цена“ както следва: 

 1. на първо място участник с пореден №3 ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София с 

предложена цена 63,31 лв.без ДДС. 

 2. на второ място участник с пореден №6 ,,МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София с 

предложена цена 64,43 лв. без ДДС. 

 3. на трето място участник с пореден №1 „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр. Варна с предложена цена 64,92 лв. без ДДС 

 4. на четвърто място участник с пореден №2 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София с 

предложена цена 69,00 лв. без ДДС. 

 5. на пета място участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, 

гр. София с предложена цена 69,20 лв. без ДДС. 

 6. на шесто място участник с пореден №4 ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘с 

предложена цена 76,00 лв. без ДДС 

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

Няма предложения за отстраняване от участие в процедурата.  

 

 VІІІ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Мотиви за допускане на участници 

След извършените действия по чл. 54, ал. 7 – 13 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията 

допусна следните участници, които установяват съответствие към личното състояние и 

критериите за подбор и са представили оферти, които отговарят на изискванията на възложителя: 

1. За участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна 

Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че същият отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. За участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София 

Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че същият отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

3. За участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София 

Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват 
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съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че същият отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

4. За участник с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ АД, 

гр. София: 

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

5. За участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София 

Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват 

съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че същият отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
 

Конкретните данни за всеки от участниците по условията за участие в процедурата са отразени в 

протокол №3 от 17.01.2017 г. 

 

ІХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да бъде 

определен за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник с 

пореден №3 ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София..  

 Приложения: 

1. Копие от входящ регистър; 

2. Протокол № 1, ведно с протокол за предаване на офертите (чл. 48, ал. 6 от ППЗОП), 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП от комисията, списък по 

чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, списък по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, списък с участниците, 

пълномощни – 1 бр; 

3. Протокол № 2, ведно с писмо изх. №70-00-116/06.02.2017 г. и разпечатка от електронна 

поща; 

4.  Протокол № 3, ведно с приложение №1, регистър по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за 

постъпилите допълнително документи, съобщение за отваряне на ценови предложения;  

5. Протокол № 4. 

 

Комисия 
Председател Член Член 

Мариана Устаилиева Йорданка Ендрева Марина Герова 

дата 27.02.2017   27.02.2017   27.02.2017   

подписи /п./ Заличени данни на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

/п./ Заличени данни на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

/п./ Заличени данни на 

основание чл. 2 от 

ЗЗЛД 

 

 

Настоящият доклад е предаден в 11.00 часа на 27.02.2017  г.  

на Владимир Москов – кмет на община Гоце Делчев - /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от 

ЗЗЛД 

от Мариана Устаилиева – председател на комисията - /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от 

ЗЗЛД 
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