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ПРОТОКОЛ  № 3 

                                                         
Днес, 15.03.2016 г., на основание и в изпълнение на Заповед № 16ОА453/01.03.2016 г. на 

Кмета на Община Пловдив, в административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, 

пл. „Стефан Стамболов” № 1, се събра комисия за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на стандартна 

балансираща група, за нуждите на Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив“, 

открита с Решение № 16РОП3 от 20.01.2016 г. на Кмета на Община Пловдив. 

 

Комисията се събра в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Тодор Тодоров – директор на дирекция „Обществени поръчки”, Община 

Пловдив. 

 

ЧЛЕНОВЕ:         

1. Ива Гешева – Ръководител Дом на културата „Борис Христов“ – гр. Пловдив; 

2. Боян Айвазов – гл. специалист в дирекция „Култура и културно наследство“, Община 

Пловдив; 

3. Инж. Сава Дриев – главен експерт в Отдел „Инвестиционни проекти и техническа 

инфраструктура“, Община Пловдив; 

4. Дарина Шаркова – гл. експерт дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив. 

 

Комисията продължи своята работа от 07.03.2016 г. с проверка на документите в Плик № 

1 на останалите участници за съответствие с изискванията, условията и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, както и за наличието на изискуемите документи. 

 

При проверката комисията констатира следното: 

 

4. Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА 

ГРУПА“ АД (ЕИК: 131332101) съдържа всички изискуеми документи, изготвени в 

съответствие изискванията на възложителя и предоставените образци. Участникът 

декларира, че при изпълнение на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители. 

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, участникът е представил: 

- Заверено копие на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия, издадена 

по реда и при условията на действащото законодателство, валидна към датата на 
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подаване на офертата. Съгласно представените документи, участникът отговаря и на 

изискванията за координатор на балансираща група, а лицензията съдържа правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група; 

- списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. В декларацията са посочени 4 изпълнени доставки. Към декларацията са 

представени: три броя референции и един брой извадка от публичен регистър към 

АОП – Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка.  

След като разгледа представените от участника доказателства за извършени доставки, 

комисията единодушно реши, че само извадката от публичен регистър към АОП доказва 

извършена доставка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, имаща еднакъв или сходен предмет с този на обществената поръчка. 

Представените от участника референции не съдържат информация за датата на изпълнение, 

нито други данни, от които може да се направи извод за периода на изпълнение на 

доставките. В две от референциите е посочена единствено начална дата на съвместното 

участие на енергийния пазар – съответно 2007 г. и 01.07.2011 г. без да е посочена крайна дата 

на изпълнение или продължителност/срок на изпълнение. В третата референция не е 

посочена нито начална, нито крайна дата на изпълнение. 

Като взе предвид, че съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП и предварително обявеното условие от 

възложителя, към списъка на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, следва да се представи 

доказателство за извършените доставки, комисията единодушно реши, че съгласно 

представените в Плик №1 документи, „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД доказва 

само една изпълнена доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената 

поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

  

Във връзка с изложеното комисията единодушно реши, че „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА 

ГРУПА“ АД, е в несъответствие с критериите за подбор, в частност с минималните 

изисквания за технически възможности по чл. 51 от ЗОП, поставени от възложителя в 

обявлението и в документацията за участие, на които трябва да отговаря участник, за да бъде 

допуснат до участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.  

 

5. Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД (ЕИК: 

201325372) съдържа изискуемите документи, изготвени в съответствие изискванията на 

възложителя и предоставените образци. В офертата са представени: Декларация по чл. 47, ал. 

9 от ЗОП (Приложение № 4 от документацията) и Декларация за липса на свързаност с друг 

участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 5 от документацията), от Тони Латева Тенева – Изпълнителен 

директор на дружеството. Във връзка с това, че комисията няма достъп/не открива 

документи, съгласно които Тони Латева Тенева е овластено лице по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон, не може еднозначно да се изведе, че в офертата са представени всички 

изискуеми документи.  

За установяване наличието/липсата на овластяване, на основание чл. чл.68, ал. 11, 

т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията единодушно реши: изискава от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ 

АД да представи в срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП разяснения, включително посочване на 

документ, съгласно който Тони Латева Тенева е овластено лице по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон.  

Ако във връзка с гореизложеното, овластяване не е налице, то плик № 1 от офертата на 

участника е с непълно съдържание: липсват декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение 

№ 4 от документацията) и декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие 



с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

(Приложение № 5 от документацията), за другите двама членове на Съвета на директорите. 

Участникът декларира, че при изпълнение на обществената поръчка няма да ползва 

подизпълнители. 

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, участникът е представил: 

- Заверено копие на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия, издадена 

по реда и при условията на действащото законодателство, валидна към датата на 

подаване на офертата. Съгласно представените документи, участникът отговаря и на 

изискванията за координатор на балансираща група, а лицензията съдържа правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група; 

- списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. Към декларацията, като доказателство за извършените доставки, е посочен 

публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените доставки - 

публичният регистър към АОП. След извършена проверка, комисията установи, че в 

посочения регистър се съдържа Информация за изпълнението на договор за 

обществена поръчка, за посочените в списъка доставки. Съгласно информацията, 

участникът е изпълнил най-малко три доставки, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата.  

Съгласно представените документи в офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, участникът е 

в съответствие с критериите за подбор, посочени обявлението и документацията за участие.  

 

 

6. Плик № 1 „Документи за подбор” от офертата на „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ 

ЮРЪП“ ЕАД (ЕИК: 175370769) съдържа изискуемите документи, изготвени в съответствие 

изискванията на възложителя и предоставените образци. Участникът декларира, че при 

изпълнение на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители. 

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, участникът е представил: 

- Заверено копие на лицензия за дейността търговия с електрическа енергия, издадена 

по реда и при условията на действащото законодателство, валидна към датата на 

подаване на офертата. Съгласно представените документи, участникът отговаря и на 

изискванията за координатор на балансираща група, а лицензията съдържа правата и 

задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група; 

- списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. В декларацията са посочени три изпълнени доставки. Към декларацията са 

представени: три броя референции.  

След като разгледа представените от участника доказателства за извършени доставки, 

комисията установи, че за третата посочена в списъка доставка (за В и К ЕАД – Бургас) няма 

представена референция. Вместо това за втората доставка от списъка (М. О. Пловдив ЕАД) 

има представени два броя референции, от които: едната удостоверява стойността на 

доставката, а другата – количеството на доставката. 

 Представените в Плик № 1 референциите доказват две доставки, изпълнени  от 

участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, имащи 

еднакъв или сходен предмет с този на обществената поръчка.  

Като взе предвид, че съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП и предварително обявеното условие от 

възложителя, към списъка на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, следва да се представи 

доказателство за извършените доставки, комисията единодушно реши, че съгласно 

представените в Плик №1 документи, „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД доказва 



само две изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

  

Във връзка с изложеното комисията единодушно реши, че „ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ 

ИЙСТ ЮРЪП“ ЕАД, е в несъответствие с критериите за подбор, в частност с 

минималните изисквания за технически възможности по чл. 51 от ЗОП, поставени от 

възложителя в обявлението и в документацията за участие, на които трябва да отговаря 

участник, за да бъде допуснат до участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка.  

 

В процеса на своята работа комисията: 

- извърши проверка в публичния регистър на лицензиите към ДКЕВР относно обхвата на 

лицензиите на участниците в процедурата; 

- извърши проверка относно постъпването на гаранциите за участие в банковата сметка 

на Община Пловдив. Един от участниците е представил банкова гаранция, която е в 

съответствие с условията на възложителя. 

 

Комисията приключи своята работа по разглеждане на пликове № 1 от офертите на 

участниците.  

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, протоколът от разглеждането на документите в плик 

№ 1 ще се изпрати до всички участници. 

      Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците, за които са установени липса на документи 

и/или несъответствия с изисквания на възложителя и/или на ЗОП, следва да представят на 

комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.  

 

     Настоящият протокол се състои от четири страници и се състави в един екземпляр. 

 

             Председател: Тодор Тодоров /п/ 

  

             Членове:  

 

1. Ива Гешева /п/ 

 

2. Боян Айвазов /п/ 

 

3. Инж. Сава Дриев /п/ 

 

4.  Дарина Шаркова  /п/ 


