ПРОТОКОЛ № 1
от заседания на комисията, назначена със
З а п о в е д № РД 19 - 27/25.10.2016 год. н а И Д н а А Г К К
На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 54 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с
Решение № РД-19-27/31.08.2016 г на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър (АГКК) за откриване на процедура за обществена поръчка с
предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на
балансираща група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос
и достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем
обособени позиции“, преписка АОП 01055-2016-0024, Решение за откриване № РД-1927/31.08.2016г., ID № на документа в РОП 747472, и Обявление с ID № на документа в РОП
747473 и в изпълнение на Заповед № РД-19-27/25.10.2016 г.
Комисия в състав:
Председател: Анна Райкова Караиванова - началник отдел "Обществени поръчки и
договори", дирекция „Административно-правно обслужване“
Членове:
1. Веселин Иванов Георгиев – главен експерт отдел „Управление на собствеността и
логистика“, дирекция „Финансово – стопанско управление“,
2. Снежанка Милева Велева – главен специалист – счетоводител в отдел „Финанси,
счетоводство и проекти“, дирекция „Финансово – стопанско управление“,
проведе публично заседание на 25.10.2016 г. от 10.00 ч., в залата на третия етаж, в
сградата на АГКК, гр. София, ул. „Мусала” № 1, със задача отваряне на получените по
гореописаната обществена поръчка оферти за участие.
На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците,
подали оферти по настоящата обществена поръчка.
І. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши следното:
1. Председателят на комисията получи от деловодството постъпилите оферти, заедно
с входящия регистър към тях, за което на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се състави и
подписа приемо-предавателeн протокол.
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2. Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, съгласно
Обявлението за поръчката, а именно: до 17.00 часа на 24.10.2016 г., са постъпили 6 (шест)
броя оферти, както следва:

№
1.

УЧАСТНИК

(вх. №, дата и час на получаване)

„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД вх. № 99-604/10.10.2016 г. – 16:04 ч.
„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

2.
3.

Оферта

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“
ЕООД

вх. № 99-606/10.10.2016 г. – 16:14 ч.
вх. № 99-629/24.10.2016 г. – 13:39 ч.

4.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

вх. № 99-627/24.10.2016 г. – 13:46 ч.

5.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

вх. № 99-628/24.10.2016 г. – 15:17 ч.

6.

„ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД

вх. № 99-629/24.10.2016 г. – 16:32 ч.

3. След като председателят прочете входящия регистър с участниците, подписа,
заедно с членовете на комисията, декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
4. Всички постъпили оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки, като
съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на
тяхното постъпване.
5. При отваряне на опаковките по реда на постъпването им, комисията оповести
съдържанието на всяка от тях и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“, като констатира, че същият е приложен към всяка една
отделна оферта, респ. за всяка отделна обособена позиция, по която е заявено участие.
6. Съставът на комисията подписа Техническите предложения и пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участниците. При подписване на техническото
предложение по реда на чл.54, ал.5 ППЗОП, на оферта с вх. № 99-604/10.10.2016 г. по
обособена позиция № 5 на участника „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, комисията
констатира, че същото не съдържа положен подпис от представляващия

дружеството,

следователно обсъждания документ няма обвързваща сила (изискване, посочено и в
одобрената от възложителя документация, съгласно т. 1.3, раздел ІV, стр.18/27). Описаната
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липса, представлява съществен порок и се явява обстоятелство, което не може да бъде
отстранено на този етап от процедурата (чл.54, ал.8 ППЗОП) поради което подадената
оферта по обособена позиция № 5 не следва да бъде допускана за разглеждане на по-следващ
етап.
След извършване на горните действия, публичната част на заседанието приключи.
II. На закрити заседания, проведени в периода между 25.10.2016 - 09.03.2017 г. в
сградата на АГКК комисията, в обявения състав, пристъпи към разглеждане по същество на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и подробно описани в
документацията, като констатира следното:
1. Оферта вх. № 99-606/10.10.2016 г. подадена от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД:
За всички обособени позиции №-ра от 1 до 7
В представените референции, като доказателства за професионални умения и
квалификация, т. 10, Раздел II (стр.17/27) от документацията на възложителя, не е посочен
периода в който са извършвани доставките на ел.енергия.
Представеният ЕЕДОП не е подписан в съответствие с изискването на чл. 41, вр.чл.40,
ал.1 и ал.2, т.4 ППЗОП. Липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП, съгласно
чл.54 , ал.2 ЗОП следва да бъде удостоверена от лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Освен липса на ЕЕДОП
подписан от кръга лица, посочени в закона, представения такъв на Ярослав Бергер, като
член на УС, не е попълнена част ІV: Критерий за подбор.
С оглед изложеното, в указания срок, посочен в края на настоящия протокол,
участникът следва да представи:


Референции или други еквивалентни документи, съдържащи данни за периода
на доставки на цитираните договори.



Коректно попълнен ЕЕДОП от лицата определени от ЗОП и ППЗОП.

2. Оферта вх. № 99-629/24.10.2016 г. подадена от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД:
За всички обособени позиции №-ра от1 до 7
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От представените документи в офертата се установи неточност, представляваща
пропуск при попълване на ЕЕДОП за участника в част II, Раздел А, в частта за обособена
позиция № 7 (образец № 1б). С оглед изложеното, в указания срок, посочен в края на
настоящия протокол, участникът следва да представи:


Коректно попълнен ЕЕДОП в част II, Раздел А, за обособена позиция № 7,
съгласно образец № 1б от приложенията към документацията.

3. Оферта вх. № 99-627/24.10.2016 г. подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД:
За всички обособени позиции №-ра от 1 до 7
Всички изискуеми от закона и възложителя документи са представени от участника и
съответстват на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.
С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че офертата на участника
включваща всички обособени позиции съответства напълно на критериите за подбор,
поставени от възложителя.
4. Оферта вх. № 99-628/24.10.2016 г. подадена от „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД:
За всички обособени позиции №-ра от 1 до 7
Представеният ЕЕДОП не е подписан в съответствие с изискването на чл. 41, вр.чл.40,
ал.1 и ал.2, т.4 ППЗОП. Липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 ЗОП, съгласно
чл.54 , ал.2 ЗОП следва да бъде удостоверена от лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Освен липса на ЕЕДОП
подписан от кръга лица, посочени в закона, видно от представения такъв на Христо
Александров, като представляващ дружеството, не е налице коректно попълнена част ІV
относно критериите за подбор.
Също така, в офертата по обособена позиция № 7 не са представени, доказателства за
декларираните професионални умения и квалификация, съгласно т. 10, Раздел II (стр.17), от
документацията на възложителя. По-конкретно, по отношение извършена доставка на
„Доверие – Брико“ АД, посочена в част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
Видно от представеното копие на сертификат относно въведена система за управление
на качеството по стандарт ISO 9001:2008, в част IV, раздел Г: „Стандарти за осифуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, комисията констатира, че същият е със
срок на валидност предхождащ крайният момент на валидност на офертата. При справка, се
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установи, че сертификатът е подновен и наличен в електронен формат, актуален към крайния
срок на валидност на офертата на участника.
С оглед изложеното, в указания срок, посочен в края на настоящия протокол,
участникът следва да представи:


Коректно попълнен ЕЕДОП от лицата определени от ЗОП и ППЗОП.



Референция или друг еквивалентен документ, служещ като доказателство за
извършената доставка на „Доверие – Брико“ АД, посочена в част IV, Раздел В от
ЕЕДОП.
В хода на работата на комисията, поради изтичане срока на офертите на участниците,

бе изпратено писмо покана за удължаване срока на валидност на същите. Участникът
„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД не изрази воля за удължаване срока на валидност
на представената оферта, а участникът „ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД (оферта вх.№ 99629/24.10.2016 г.) с писмо с рег. № 99-629/01.03.2017г. изрази становище, че не е в състояние
да удължи срока на валидност на подадената оферта.
Като взе предвид направените констатации, посочени по-горе, както и установените
липси, непълноти и несъответствия, комисията единодушно:
РЕШИ:
Копие от настоящия протокол да бъде изпратено на всички участници в процедурата в
деня на публикуването му в „Профила на купувача“ на страницата на АГКК, на основание
чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
В срок от 5 (пет) работни дни, от датата на получаване на настоящия протокол, на
основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците могат да представят посочените документи и
да отстранят констатираните несъответствия с критериите към личното състояние и
критериите за подбор, като представят липсващите/несъответсващи документи, съобразно
констатациите на комисията.
Настоящият протокол бе изготвен и подписан на 09.03.2017 г. в един екземпляр.
Председател: п /не се чете/
Анна Караиванова
Членове:
1. п /не се чете/

2. п /не се чете/

Снежанка Велева

Веселин Георгиев
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