
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л № 1 

Днес, 16.02.2018 г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София, се проведе заседание на 
назначената със Заповед № К-36 от 16.02.2018 г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА, комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените 
оферти за изпълнение на обществена поръчка, възложена чрез процедура по чл. 18. 
ал.1, т.12 от ЗОП - публично състезание и съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП с предмет: 
"Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно 
договорени цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско 
напрежения, в обектите на Комисията за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия, открита с Решение № 
ОП-02 /25.01.2018г. - в състав: 

Председател: 1. 1 i, директор на дирекция ФСПАД 
Членове: 
2. I , началник на отдел ПА 
3. >а, началник на отдел ФСУЧР 
4. ..

 ±
 I, началник на отдел УС 

5. ~ , старши юрисконсулт в отдел ПА 

I. Председателят на комисията откри заседанието в 10,00 часа в зала на 6 - ги 
етаж в сградата на КРДОПБГДСРСБНА, ул. „Врабча" № 1, гр. София, обяви и прочете 
текста на Заповед № К-36 от 16.02.2018 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 
след което получи с приемателно - предавателен протокол от 16.02.2018г. от служител 
в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА подадените в определения срок - 17:00 часа 
на 15.02.2018 г. оферти за участие в обществената поръчка, ведно със заверено копие на 
извадка от регистрационния дневник, както следва: 
№ 
По 
ред 

Наименование на 
участника 

Вх. номер и дата Час 

1 Енерджи Съплай ЕООД Вх.№ 1126/13.02.2018г. 11:45 
2 ЕНЕРГО - ПРО Енергийни 

услуги ЕООД 
Вх.№ 1170/14.02.2018г. 11:00 

3 КУМЕР ЕООД Вх.№ 1198/15.02.2018г. 09:05 

4 ЕНЕКОД АД Вх. № 1199/15.02.2018г. 10:15 
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5 ЧЕЗ Трейд България ЕАД Вх.№ 1202/15.02.20181. 10:45 

6 Мост Енерджи АД Вх. № 1237/15.02.2018г. 14:30 

Офертите на всички участници са представени съгласно разпоредбата на чл. 47. 
ал.2 от ППЗОП, в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, с посочени 
данни за участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

След запознаване с входящия регистър за постъпилите оферти, съгласно 
изискванията на чл. 57, ал. 8 от ППЗОП, всеки от състава на комисията попълни и 
подписа декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и по чл. 51. 
ал.13 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на получените оферти, по реда 
на тяхното постъпване, съобразно входящия регистър и установи: 

1. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД 
След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа плик с 

„Документи към заявлението и техническото предложение" и отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията оповести съдържащите се документи в плика с 
надпис „Документи към заявлението и техническото предложение": 

1.1 Списък на представените документи; 
1.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
1.3 Предложение за изпълнение на поръчката; 
1.4 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ,.в"-„д" от ППЗОП. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията 

положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

2. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ 
УСЛУГИ"ЕООД 

След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа папка с 
документи и отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията оповести съдържащите се в папката документи: 
2.1 Списък на представените документи; 
2.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
2.3 Документ за упълномощаване (пълномощно); 
2.4 Предложение за изпълнение на поръчката; 
2.5 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1. б. ..в"-,.д" от ППЗОП. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията 

положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

3. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „КУМЕР" ЕООД 
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След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа папка с 
документи и отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията оповести съдържащите се в папката документи: 
3.1 Списък на представените документи; 
3.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
3.3 Предложение за изпълнение на поръчката; 
3.4 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ,.в"-..д" от ППЗОП. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията 

положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри'* и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

4. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЕНЕКОД" АД 
След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа папка с 

документи и отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри"'. 
Председателят на комисията оповести съдържащите се в папката документи: 
4.1 Списък на представените документи; 
4.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
4.3 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски 

документ за обществени поръчки; 
4.4 Предложение за изпълнение на поръчката; 
4.5 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ..в"-,.д" от ГП130П; 
4.6 Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, придружен с удостоверения; 
4.7 Копие на Лицензия за търговия с електрическа енергия; 
4.8 Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление - по 
стандарт ISO 9001:2008. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията 

положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

5. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД 
След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа папка с 

документи и отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 
Председателят на комисията оповести съдържащите се в папката документи. 
5.1 Списък на представените документи; 
5.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
5.3 Документ за упълномощаване (пълномощно); 
5.4 Предложение за изпълнение на поръчката; 
5.5 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ,.в"-„д" от ППЗОП. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията 

положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

6. ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА „МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД 
След отварянето на опаковката комисията обяви, че същата съдържа папка с 

документи и отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 
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Председателят на комисията оповести съдържащите се в папката документи. 
6.1 Списък на представените документи; 
6.2 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 
6.3 Предложение за изпълнение на поръчката; 
6.4 Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в '"- ,^ ' от ППЗОИ. 
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията положи 

подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото 
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника. 

С извършването на описаните действия приключи публичната част от 
заседанието и същото се закри в 11:00 часа. 

Комисията, в пълен състав, продължи работата си в 13:00 часа на 19.02.2018 г. 

II . Комисията на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП продължи с разглеждане на 
наличните документи в опаковката на участниците, по реда на постъпване на офертите, 
за съответствие с изискванията на възложителя за подбор (лично състояние и 
технически и професионални способности), посочени в документацията за участие и 
в обявлението за поръчка. 

1. „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД 
Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 

тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39. ал. 2. т. 1 
от ППЗОП - представения от участника „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ" ЕООД ЕЕДОП. с 
подписан от управителя, като лице, представляващо участника съгласно регистрацията 
му, както и че декларираните в него обстоятелства съответстват на изискванията на 
Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ ЕООД отговаря на посочените изисквания на възложителя 
заложени в документацията за участие и в обявлението, поради което допуска 
офертата на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

2. „ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД 
Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 

тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39, ал. 2, т. 1 
от ППЗОП - представения от участника „ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" 
ЕООД ЕЕДОП, е подписан от управителите, като лица, представляващи участника 
съгласно регистрацията му, както и че декларираните в него обстоятелства 
съответстват на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
„ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД отговаря на посочените 
изисквания на възложителя заложени в документацията за участие и в 
обявлението, поради което допуска офертата на участника до по-нататъшно 
разглеждане и оценяване. 
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3. „КУМЕР" ЕООД 
Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 

тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39. ал. 2, т.1 
от ППЗОП - представения от участника „КУМЕР" ЕООД ЕЕДОП, е подписан от 
управителя му, както и от лицата, представляващи едноличния собственик на капитала 
на дружеството съгласно регистрацията му. Декларираните в него обстоятелства 
съответстват на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
„КУМЕР" ЕООД отговаря на посочените изисквания на възложителя заложени в 
документацията за участие и в обявлението, поради което допуска офертата на 
участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

4. „ЕНЕКОД" АД 
Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 

тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. 

Комисията констатира, че документа по чл. 39, ал. 2. т.1 от ППЗОП -
представения от участника „ЕНЕКОД" АД ЕЕДОП, е подписан от членовете на съвета 
на директорите, като лица управляващи и представляващи участника съгласно 
регистрацията му. Комисията установи, че в представения ЕЕДОП в част III: 
Основания за изключване, раздел Г в поле: „ Специфични национални основания за 
изключване" - участникът е отбелязал отрицателен отговор. Въпреки отрицателния 
отговор, неизискващ попълване на други данни, в тази част, участникът е декларирал и 
липса на основанията за задължително отстраняване по отношение само на двамата 
изпълнителни директори, като представляващи дружеството (които са и членове на 
съвета на директорите), като липсва подобно отбелязване на третия член на 
управителния орган на участника. От друга страна в част III: Основания за изключване, 
раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди", участникът е декларирал, че 
по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия 
административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да 
взема решения или да упражнява контрол не са налице тези основания с отбелязване на 
отговор „ не ". 

При така декларираните от участника обстоятелства, комисията констатира 
противоречие между посочената информация в раздел Г и раздел А на част III. 

Паралелно с представения ЕЕДОП на хартия, участникът е представил и 
Декларация за актуалност на данните в публикуван ЕЕДОП, в която е декларирал 
желание да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 
обществена поръчка. Комисия констатира, че участникът не е предоставил данни, чрез 
които да осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до използвания 
ЕЕДОП в предходна процедура. 

Посочените констатации не позволяват на комисията да прецени участника 
отговаря ли на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

5. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД 
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Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 
тези от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. 

Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП / общо 20 листа/ липсва част 
VI: Заключителни положения - представляваща последна страница на ЕЕДОП с 
дата, място имена и подписи на лицата, декларирали обстоятелствата в 
ЕЕДОП. 

Въпреки че в представения ЕЕДОП се съдържа информация за лично състояние 
и за критериите за подбор на участника, посочената констатация не позволява па 
комисията да прецени съответствието му с изискванията на Възложителя. 

6, „МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД 
Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За 

част от тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се 
извърши съответната проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39. ал. 2. г. 1 
от ППЗОП - представения от участника МОСТ ЕНЕРДЖИ АД ЕЕДОП, е подписан от 
членовете на съвета на директорите, като лица управляващи и представляващи 
участника съгласно регистрацията му, както и че декларираните в него обстоятелства 
съответстват на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД отговаря на посочените изисквания на възложителя 
заложени в документацията за участие и в обявлението, поради което допуска 
офертата на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

III . След като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците, в 
съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и с оглед направените констатации, комисията 
единодушно реши: 

1. УЧАСТНИКЪТ „ЕНЕКОД" АД, в срок до 5 (пет) работни дни от 
получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 ППЗОП, да заиви ще 
ползва ли ЕЕДОП, който вече е бил ползван при предходна процедура или ще сс 
ползва ли от предоставения с офертата ЕЕДОП. 

В случай, че ще ползва ЕЕДОП, който вече е бил ползван при предходна 
процедура, следва да осигури пряк и неограничен достъп до него по електронен 
път. 

В случай, че ще ползва представения с офертата ЕЕДОП, следва да 
отстрани констатираното несъответствие между декларираното в раздел А и раздел 
Г на част I I I , като представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация в тази част. 

2. УЧАСТНИКЪТ „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕАД, в срок до 5 (пет) 
работни дни от получаване на настоящия протокол, в съответствие с чл. 54, ал. 9 
ППЗОП, да представи нов ЕЕДОП и/или допълнена информация свързана с 
констатираната липса в представения ЕЕДОП на част VI: Заключителни 
положения - представляваща последна страница на ЕЕДОП с дата, място имена 
и подписи на лицата, декларирали обстоятелствата в ЕЕДОП. 
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На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията ще изпрати настоящия 
протокол на всички участници на посочените от тях факс или електронна поща. н деня 
на публикуването му в профила на купувача. 

Допълнителните документи следва да бъдат представени па комисията и 
запечатан плик в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА, в срок до 5 (пет) работни дни 
от получаване на настоящия протокол. Върху плика се посочват наименованието па 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес, наименование на поръчката, както и надпис: ..Допълнителни документи по чл. 
54, ал. 9 от ППЗОП". 

Във връзка с чл. 51, ал.4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията уведоми 
членовете й, че след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗО ще свика поредното 
заседание на комисията. Комисията приключи своята работа в 17.00 ч. на 19.02.2018 i . 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103. ал. 3 от 3011 
във връзка с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 20.02.2018 г. 

ФСПАД 
Председател: директор на дирекция 

Членове: 
., началник на отдел ПА 

з, началник на отдел ФСУЧР 
, началник на отдел УС 

и старши юрисконсулт в отдел ПА 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
1 
I 
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