
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л № 2 
Днес, 01.03.2018 г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София, се проведе заседание на 
назначената със Заповед № К-36 от 16.02.2018 г. на председателя па 
КРДОПБГДСРСБНА комисия в състав: 

Председател: 1. , директор на дирекция ФСПАД 
Членове: 
2., , началник на отдел ПА 
3. ... _ , началник на отдел ФСУЧР 
4. . , началник на отдел УС 
5. , старши ЕОрисконсулт в отдел ПА 

I. Председателят на комисията уведоми, че в изпълнение на взетото си решение 
от 19.02.2018 г., е изпратен и получен на 21.02.2018 година Протокол № 1 от 
участниците Енерджи Съплай ЕООД, ЕНЕРГО - ПРО Енергийни услуги ЕООД, 
ЕНЕКОД АД, ЧЕЗ Трейд България ЕАД, Мост Енерджи АД на посочения от тях факс, а 
на участника КУМЕР ЕООД - на посочената от него електронна поща. 

В определения срок за отстраняване на констатираните несъответствия па 
участниците в процедурата ЕНЕКОД АД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД, изтекъл на 
28.02.2018г., в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА са постъпили пликове от 
ЕНЕКОД АД с вх. № 1339/22.02.2018 г. и от ЧЕЗ Трейд България ЕАД с вх. № 
1403/26.02.2018 г. 

1. Комисията пристъпи към отваряне на плика „Допълнителни документи" на 
участника ЕНЕКОД АД - участникът е представил нов ЕЕДОП. Комисията установи, 
че са отстранени констатираните несъответствия/непълноти. Комисията разгледа 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За тези от тях, за които 
съществуват достъпни публични регистри и бази данни се извърши съответната 
проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП -
представения от участника ЕНЕКОД АД ЕЕДОП, е подписан от членовете на съвета на 
директорите, като лица управляващи и представляващи участника съгласно 
регистрацията му, както и че декларираните в него обстоятелства съответстват на 
изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
ЕНЕКОД АД отговаря на посочените изисквания на възложителя, заложени в 
документацията за участие и в обявлението, поради което допуска офертата на 
участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

2. Комисията пристъпи към отваряне на плика „Допълнителни документи" на 
участника ЧЕЗ Трейд България ЕАД - участникът е представил нов ЕЕД011. 
Комисията установи, че са отстранени констатираните несъответствия/непълно ти. 



Комисията разгледа декларираните в ЕЕДОП обстоятелства от участника. За тези от 
тях, за които съществуват достъпни публични регистри и бази данни се извърши 
съответната проверка. Комисията констатира, че документа по чл. 39, ал. 2. т.1 от 
ППЗОП - представения от участника ЧЕЗ Трейд България ЕАД ЕЕДОП. с подписан 
от членовете на съвета на директорите, като лица управляващи и представляващи 
участника съгласно регистрацията му. както и че декларираните в него обстоятелства 
съответстват на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за 
подбор. 

С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: 
ЧЕЗ Трейд България EAJX отговаря на посочените изисквания на възложителя, 
заложени в документацията за участие и в обявлението, поради което допуска 
офертата на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване. 

II. След приключване на проверката на документите на участниците за 
съответствието им с изискванията на възложителя за лично състояние и за подбор, 
комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 
участници по реда на постъпване на офертите им: 

1. Енерджи Съплай ЕООД - участникът е приложил изискуемите от 
възложителя: предложение за изпълнение па поръчката и декларация за 
обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т.1, б. ,,в"-„д'' от ППЗОП. Съставът на комисията 
извърши подробно разглеждане на посочените документи. Същите отговарят па 
предварително заложените изисквания на възложителя. 

2. ЕНЕРГО - ПРО Енергийни услуги ЕООД - участникът е приложил 
изискуемите от възложителя: документ за упълномощаване (пълномощно), 
предложение за изпълнение на поръчката и декларация за обстоятелствата по чл. 39. ал. 
3, т.1, б. „в"-„д" от ППЗОП. Съставът на комисията извърши подробно разглеждане на 
посочените документи. Същите отговарят на предварително заложените изисквания на 
възложителя. 

3. КУМЕР ЕООД - участникът е приложил изискуемите от възложителя: 
предложение за изпълнение на поръчката и декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 
3, т.1, б. „в"-„д" от ППЗОП. Съставът на комисията извърши подробно разглеждане на 
посочените документи. Същите отговарят на предварително заложените изисквания на 
възложителя. 

4. ЕНЕКОД АД - участникът е приложил изискуемите от възложителя: 
предложение за изпълнение на поръчката и декларация за обстоятелствата по чл. 39. ал. 
3, т.1, б. ,.в"-„д" от ППЗОП. Представил е и списък на доставките, идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения; копие на 
Лицензия за търговия с електрическа енергия; копие от валиден сертификат за 
внедрена система за управление - по стандарт ISO 9001:2008 - не поставени като 
изискване на Възложителя за представянето им с подаване па офертата. Съставът на 
комисията извърши подробно разглеждане на изискуемите документи. Същите 
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. 

5. ЧЕЗ Трейд България ЕАД - участникът е приложил изискуемите от 
възложителя: документ за упълномощаване (пълномощно), предложение за изпълнение 
на поръчката и декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т.1, б. ,.в'Ч.д'" от ППЗОП. 
Съставът на комисията извърши подробно разглеждане на посочените документи. 
Същите отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. 

6. Мост Енерджи АД - участникът е приложил изискуемите от възложителя: 
предложение за изпълнение на поръчката и декларация за обстоятелствата по чл. 39. ал. 
3, т.1, б. „в"-„д" от ППЗОП. Съставът на комисията извърши подробно разглеждане на 



посочените документи. Същите отговарят на предварително заложените изисквания на 
възложителя. 

Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на техническите 
предложения на гореописаните участници - комисията допуска офертите им до 
оценяване и класиране. 

Комисията реши, че отварянето на ценовите предложения на участниците ще се 
проведе на 07.03.2018 г. от 09:00 часа в сградата на КРДОПБГДСРСВПЛ. гр. София. y.i. 
„Врабча" № 1, при спазване на установения режим на достъп, за което ще изготви и 
публикува в съответствие с чл. 57, ал.З от Г1ПЗОГ1 съобщение на 01.03.2018 г. на сайта 
на КРДОПБГДСРСБНА в „Профил на купувача" в подрубрика „Процедури по 301Т" -
обществена поръчка с идентификационен № 20180125-ОП-02. 

Комисията закри заседанието си в 12.00 часа на 01.03.2018 г. 
Работата й приключи работата с изготвяне и подписване на настоящия протокол 

от състава на комисията на 01.03.2018 година. 

Председател: 
ФСПАД Jl 

Членове: 

^ - у 

к.к.../. 

. директор на дирекция 

, началник на отдел I [А 

, началник на отдел ФСУЧР 

началник на отдел УС 

. старши юрисконсулт в отдел 11А 

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


