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ПРОТОКОЛ
№1
Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
във връзка с чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя от комисия назначена със Заповед № 08/19.04.2017 година за
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно
договорени цени от координатор на балансираща група съгласно Закона за
енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, за нуждите на
„Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД, град Враца“, открита с Решение №
07/24.03.2017 година, публикувана в РОП на 24.03.2017 година с уникален номер:
01685-2017-0001.
На 19.04.2017 година в 11:00 часа комисия в състав:
Председател:
Марио Милов, външен експерт.
Членове:
1. Ивайло Иванов, външен експерт.
2. Петър Спиридонов, главен счетоводител на „Тролейбусен транспортВраца“ ЕООД, град Враца.
3. Искрен Илиев, началник участък „Свръзка ел. съоръжения“ в „Тролейбусен
транспорт-Враца“ ЕООД, град Враца.
4. Венислав Георгиев, оператор „Токоизправителна станция“ в „Тролейбусен
транспорт-Враца“ ЕООД, град Враца.
На публичното заседание не присъстваха участниците в процедурата, нито техни
упълномощени представители, както и не присъстваха и средствата за масово
осведомяване – съгласно списъка на участниците присъствали на отварянето на
офертите и списъка на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето
на офертите, които са неразделна част от настоящият протокол, проведе публично
заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на офертите в процедурата.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В срок са постъпили 2 оферти, както следва:
1. Участник – „Мост Енерджи“ АД, град София, вх. № 1 от 13.04.2017 година
в 09:00 часа.
2. Участник – „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, град София, вх. № 2 от 18.04.2017
година в 12:30 часа.
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След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията
подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното
постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като
следва:
1. Участникът „Мост Енерджи“ АД, град София е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1
от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
2. Участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, град София е представил
офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал.
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
След извършването на тези действия в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП
председателят на комисията закри публичната част от работата на комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:
1. Участникът „Мост Енерджи“ АД, град София е представил следните
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
a. Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1.
b. Единен европейски документ за обществени поръчки.
c. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец № 2 – 3
броя.
d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП
- Образец № 3.
След разглеждането им комисията установи, че са представени всички
необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
съответствие с критериите за подбор.
2. Участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, град София е представил
следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
a. Опис на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1.
b. Единен европейски документ за обществени поръчки.
c. Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец № 2.
d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП
- Образец № 3.
След разглеждането им комисията установи, че са представени всички
необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
съответствие с критериите за подбор.
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Въз основа на проверката за съответствие на участниците с критериите за
подбор комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници:
1. Участник – „Мост Енерджи“ АД, град София.
2. Участник – „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, град София.
При разглеждането на техническите предложения комисията констатира
следното:
1. Участник – „Мост Енерджи“ АД, град, е представил следните документи:
a. Техническо предложение - Образец № 4.
b. 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.
Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя
документи и отговаря на поставените минимални изисквания и условия за изпълнение
на поръчката.
2. Участник – „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, град София, е представил
следните документи:
a. Техническо предложение - Образец № 4.
b. 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.
Техническото предложение съдържа всички посочени от възложителя
документи и отговаря на поставените минимални изисквания и условия за изпълнение
на поръчката.
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения
ще се извърши на 24.04.2017 година от 14:00 часа в Кабинета на директора на
„Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД, град Враца на отварянето могат да присъстват
лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Настоящият протокол е съставен на 19.04.2017 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите.
2. Списък на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на
офертите.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател:
Марио Милов
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