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П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно 

договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на 

балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и 

НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр. София и избор на координатор на 

балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно 

договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор 

на балансираща група“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 05.12.2017 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Димитър Заров – ръководител сектор „Електрозахранване и 

противопожарна охрана“ 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител, оперативен; 

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

               

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 

1. „Енерджи маркет“ АД, вх. № ОП-159/04.12.2017 г. 16:25 ч.; 

2. „Мост енерджи“ АД, вх. № ОП-160/04.12.2017 г. 16:30 ч. 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
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VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Енерджи маркет“ АД 

Участникът е представил оферта и по двете обособени позиции. Офертата е 

представена в запечатана непрозрачна опаковка. След отваряне на опаковката, комисията 

установи наличие на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

– по един за всяка от обособените позиции, след което членовете ѝ  подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

2. Оферта на „Мост енерджи“ АД 

Участникът е представил оферта и по двете обособени позиции. Офертите са 

представени в запечатана непрозрачна опаковка. След отваряне на опаковката, комисията 

установи наличие на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

– по един за всяка от обособените позиции, след което членовете ѝ  подписаха техническите 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Енерджи маркет“ АД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор. Комисията не установи липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, посочена от участника. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Енерджи 

маркет“ АД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 
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2. Участникът „Мост енерджи“ АД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор. Комисията не установи липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, посочена от участника. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска „Мост енерджи“ АД до 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 05.12.2017 г. 

 

Комисия: 

Димитър Заров:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Адриана Станчева:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 


