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П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал.7 от 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, в обществена поръчка за 
доставка чрез процедура публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка 
на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща 

група за нуждите на община Мъглиж”  

 
 
Днес, 08.01.2018 г. в 11:00 часа в заседателната зала в Общинска 

администрация Мъглиж се събра комисия в състав: 
Председател:  
Капка Бакалова – Директор на Дирекция АОБФ – магистър „Икономика” 
Членове: 
Мирослава Георгиева – магистър „Право” 
Даниела Петкова – магистър „Стопанско управление“, 

назначена със Заповед № РД-09-4/ 08.01.2018 г. на Кмета на Община Мъглиж. 
 
Председателят на комисията получи от деловодството на Община Мъглиж с 

протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП получените от участниците оферти за 
участие в публичното състезание по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна 
електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите 
на община Мъглиж”. 

Оферти са подадени от: 
1. „Мост Енерджи” АД гр. София, бул.“България“ №118, БЦ „Абакус“, рег. 

№ 26-282-4/ 21.12.2017 г. в 13:46 часа. 
2. „Хидроенерджи груп” ООД гр. София, ул. „Осоловръстен път” №36, ет.3, 

рег. № 50-1285-1/ 04.01.2018 г. в 11:10 часа. 
3. „Ритъм-4-ТБ” ООД гр.Стара Загора, ул. „Св.Княз Борис” №93, ет.9, рег. 

№ 50-1286-1/ 05.01.2018г. в 09:59 часа. 
 
Комисията се запозна с постъпилите оферти и председателя и членовете на 

комисията попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 
ал.13 от ППЗОП. 

 
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците. Не присъстваха представители на средствата за масово 
осведомяване. 
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Комисията на основание чл.54, ал.3 от ППЗОП отвори по реда на 
постъпването запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповести 
тяхното съдържание, както и направи проверка за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва: 

1. „Мост Енерджи” АД гр. София – участникът представил оферта за 
участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с 
документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  

 
2. „Хидроенерджи груп” ООД гр. София – участникът представил оферта за 

участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с 
документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  

 
3. „Ритъм-4-ТБ” ООД гр.Стара Загора – участникът представил оферта за 

участие, която съдържа: папка с документи и отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на папката с 
документите. 

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  

 
Публичната част от заседанието на комисията приключи след 

извършването на тези действия в 11:20 часа. 
 
На свое закрито заседание комисията на основание чл.54, ал.7 от ППЗОП 

пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя на всеки един от участниците, както следва: 

1. „Мост Енерджи” АД гр. София – участникът представил: 
1. опис на представените документи. 
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2. коректно попълнен единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участника. 

3. копие от три референции. 
Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за 

подбор, определени от Възложителя, които се отнасят до: 
Годност за упражняване на професионална дейност 
На основание чл.60 от ЗОП участникът притежава лиценз, издаден от КЕВР 

за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с 
чл. 58 от ПТЕЕ.  

Технически и професионални способности: 
I.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си), участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета на поръчката.  

II. Участникът прилага система за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „търговия с електрическа 
енергия“.  

 
2. „Хидроенерджи груп” ООД гр. София – участникът представил: 
1. опис на представените документи. 
2. коректно попълнен единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) за участника. 
Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за 

подбор, определени от Възложителя, които се отнасят до: 
Годност за упражняване на професионална дейност 
На основание чл.60 от ЗОП участникът притежава лиценз, издаден от КЕВР 

за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с 
чл. 58 от ПТЕЕ.  

Технически и професионални способности: 
I.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си), участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета на поръчката.  

II. Участникът прилага система за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „търговия с електрическа 
енергия“.  

 
3. „Ритъм-4-ТБ” ООД гр.Стара Загора – участникът представил: 
1. опис на представените документи. 
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2. коректно попълнен единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участника. 

Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за 
подбор, определени от Възложителя, които се отнасят до: 

Годност за упражняване на професионална дейност 
На основание чл.60 от ЗОП участникът притежава лиценз, издаден от КЕВР 

за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т.5 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с 
чл. 58 от ПТЕЕ.  

Технически и професионални способности: 
I.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си), участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета на поръчката.  

II. Участникът прилага система за управление на качеството съгласно 
стандарт EN ISO 9001:2008, с предметен обхват „търговия с електрическа 
енергия“.  

 
Комисията не установи липси, непълноти или несъответствие на 

информацията, поради което настоящия протокол не следва да се изпраща до 
участниците. 

 
Комисията възлага на председателя си да публикува настоящия протокол в 

профила на купувача на 08.01.2018г. 
 
Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 

08.01.2018г. в 15:30 часа. 
 
 
1. чл.2 ЗЗЛД / Капка Бакалова / 
 
2. чл. ЗЗЛД /адв. Мирослава Георгиева / 
 
3. чл. 2 ЗЗЛД / Даниела Петкова / 


