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нов еЕЕДОП и копия на документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията в Документацията. 

След като разгледа представените документи от участника комисията 
констатира: 

- В представения нов еЕЕДОП няма променена и/или допълнена 
информация и нередностите, констатирани с Протокол № 1 с рег. № СИ-29-
4441/07.07.2020 г. не са отстранени. Комисията констатира, че участникът 
„СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е представил същия еЕЕДОП като в първоначалната 
си оферта, установено чрез проверка на електронните подписи на управителите - 
Пламен Тонев и Димитър Бартов, като документът е подписан с дата 30.06.2020 г. 

- Участникът е представил списък на доставките, които са еднакви или 
сходни с предмета на поръчката, като е отбелязано, че има приложения – Референции 
за изпълнение на доставки – заверени копия, но същите не са приложени. 

Предвид факта, че участникът не е представил изисканите от комисията 
документи и доказателства, е налице несъответствие в офертата на „СИНЕРГОН 
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с предварително заложените от възложителя условия в 
документацията, което опорочава представената оферта, поради което същата се явява 
неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП и предвид това, комисията 
единодушно реши да предложи на Възложителя участникът „СИНЕРГОН 
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да бъде отстранен на основание чл. 107, ал.1, т. 1 от ЗОП (не 
отговаря на поставените критерии за подбор) от процедурата и да не разглежда 
техническото, респективно ценовото му предложение. 

 
4. Участникът „КУМЕР“ ООД, е представил в запечатана непрозрачна 

опаковка, изисканите от комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 
54, ал. 13 от ППЗОП с Протокол № 1 с рег. № СИ-29-4441/07.07.2020 г., нов еЕЕДОП 
и копия на документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, съгласно 
изискванията в Документацията. 

След като разгледа представените документи от участника комисията 
констатира: 

- Участникът „КУМЕР“ ООД не е представил изисканата с Протокол № 1 
с рег. № СИ-29-4441/07.07.2020 г., декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ – 
Образец № 6 подписана от съдружника Йордан Йорданов, или негов упълномощен 
представител.  

Предвид факта, че участникът не е представил изисканите от комисията 
документи и доказателства, е налице несъответствие в офертата на „КУМЕР“ ООД с 
предварително заложените от възложителя условия в документацията, което 
опорочава представената оферта, поради което същата се явява неподходяща по 
смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП и предвид това, комисията единодушно реши да 
предложи на Възложителя участникът „КУМЕР“ ООД да бъде отстранен на основание 
чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП (не отговаря на поставените критерии за подбор) от 
процедурата и да не разглежда техническото, респективно ценовото му предложение. 

 
5. Участникът „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, е представил в запечатана 

непрозрачна опаковка, изисканите от комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, във 
връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП с Протокол № 1 с рег. № СИ-29-4441/07.07.2020 г., 
нов еЕЕДОП и копия на документи за посочените от него в еЕЕДОП обстоятелства, 
съгласно изискванията в Документацията. 
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