
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 06.10.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед № РД 22-1690/05.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: "Избор на доставчик на електрическа 
енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико 
Търново" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0046 и публикувано 
обявление от дата 30.08.2017г. с ID 803163 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg^g/profll-na-kupuvacha/521. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО Кечев - Директор дирекция СУТ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел "ТИ"; 
2. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел "ТИ"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Велина Монова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията присъства Пенка Големанова - пълномощник на 
участника „Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД. 

Динко Кечев - Директор дирекция СУТ в Община Велико Търново, изчете 
Заповед № РД 22-1690/05.10.2017 г., представи комисията и оповести нейните задачи: 

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 06.10.2017 
г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички 
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат 
отразени в протоколи и доклад. Протоколите и докладът да бъдат представени на 
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени и всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с 
предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на 
балансираща група за нуждите на община Велико Търново " 
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Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54. ал.З. ал А ал.5 от ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик ..Предлагани ценови параметри" във всяка опаковка. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
..Предлагани ценови параметри" на всяка от постъпилите оферти. Присъстващото лице 
подписа техническите предложения и пликовете с надпис ..Предлагани ценови 
параметри" на конкурентните оферти. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
опаковките, както следва: 

I. Оферта от „ЕНЕКОД" АД с вх. № 53-1452-1/29.09.2017г. от 10:15 часа., с ЕИК: 
203638768; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, бул. „Княгиня Мария 
Луиза" 2, ЦУМ, ет. 6, оф. 0602А, телефон: 0888217772; тел/факс: 02/4390403; 
електронна поща за кореспонденция: g.nikolov@enekod.com; 

Съдържание на документите: 

1. Заглавна страница; 
2. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
4. ЕНДОП, оригинал подписан и подпечатан от Нели Беширова, Райчо Кацаров и 

Георги Николов - 22 стр.; 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Нели Беширова 

и Райчо Кацаров - 2 стр.; 

II. Оферта от „РИТЪМ-4-ТБ" ООД с вх. № 53-379-1/03.10.2017г. от 11:07 часа., с 
ЕИК: 123655865; адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Свети 
Княз Борис I" 93, ет. 9, телефон: 042/600945; факс: 042/600259; електронна поща за 
кореспонденция: trade@ritam-bg.com; 

Съдържание на документите: 

1. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
2. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Руси Данев и Таня Данева - 20 стр.; 
3. Договор за доставка на електроенергия и референции за добро изпълнение, 

заверени копия - 7 стр.: 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Руси Данев - 2 

стр.; 

III. Оферта от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД с вх. № 53-1459-
1/03.10.2017г. от 11:49 часа., с ЕИК: 201208860; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион", ул. „3020" 34, ет. 4, телефон: 
02/8904227; факс: 02/8904251; електронна поща за кореспонденция: 
d.pehlivancheva@grandenergy.net; 
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Съдържание на документите: 

1. Заглавна страница; 
2. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.: 
4. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Владимир Владимиров - 21 стр.; 
5. Референции, заверени копия - 4 стр.; 
6. Копие на Лицензия - 2 стр.; 
7. Копие на сертификат ISO 9001:2015 - 1 стр.; 
8. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Владимир 

Владимиров - 2 стр.; 

IV. Оферта от „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с вх. № 53-1461-1/04.10.2017г. от 09:42 
часа., с ЕИК: 113570147; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. 
„Позитано" 2, ет. 7, оф. 7, телефон: 02/8959146; факс: 02/9549382; електронна поща 
за кореспонденция: offlce@cez-trade.bg; 

Съдържание на документите: 

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Владимир Дичев, Атанас Димов и 

Балаж Хайду - 23 стр.; 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Видьо Терзиев -

2 стр,; 
5. Пълномощно, заверено копие - 2 стр. 

V. Оферта от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД с вх. № 5300-22403-
2/04.10.2017г. от 11:09 часа., с ЕИК: 131512672; адрес за кореспонденция: град 
Варна, ПК 9009, бул. „Владислав Варненчик" 258, Варна Тауърс, Кула Г, телефон: 
052/577770; факс: 052/577340; електронна поща за кореспонденция: market@energo-
pro.bg; 

Съдържание на документите: 

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Пламен Стефанов, Боян Кършаков и 

Яна Димитрова - 22 стр.; 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Ясен Обретенов 

и Ива Кунева - 2 стр.; 
5. Заверено копие на пълномощно - 1 стр. 

VI. Оферта от „Мост Енерджи" АД с вх. № 53-367-2/04.10.2017г. от 11:30 
часа., с ЕИК: 201325372; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, бул. 
„България" 118, БЦ „Абакус", телефон: 02/4169843; факс: 02/4160532; електронна 
поща за кореспонденция: office@mostenergy.eu; 
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Съдържание на документите: 

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Тони Тенева, Силвия Йорданова и 

Николай Даскалов - 20 стр.; 
4. Референции, заверени копия - 2 стр.; 
5. Копие на сертификат ISO 9001:2008 - 1 стр.; 
6. Копие на Лицензия - Юстр.; 
7. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Тони Тенева - 2 

стр.; 

VII. Оферта от „Енерджи Съплай" ЕООД с вх. № 53-1463-1/04.10.2017г. от 
11:32 часа., с ЕИК: 175392783; адрес за кореспонденция: град София, бул. „Граф 
Игнатиев" 2, ет.З, ап. 6, телефон: 02/9848785; факс: 02/9848786; електронна поща за 
кореспонденция: office@energysupply-bg.com; 

Съдържание на документите: 

1. Документация за участие - 14 стр.; 
2. Заявление за участие, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Соня Николова-Кадиева - 17 стр.; 
4. Проект на договор - 9 стр.; 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Соня Николова-

Кадиева- 2 стр.; 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:55ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Днес на дата 07.11.2017г., от 14:00ч., Комисията 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 основание чл. 54, ал. 7 
от ППЗОП. След като разгледа подробно представените документи комисията 
констатира следното: 

I. Оферта от „ЕНЕКОД" АД с вх. № 53-1452-1/29.09.2017г. от 10:15 часа., с ЕИК: 
203638768; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, бул. „Княгиня Мария 
Луиза" 2, ЦУМ, ет. 6, оф. 0602А, телефон: 0888217772; тел/факс: 02/4390403; 
електронна поща за кореспонденция: g.nikolov@enekod.com; 

Участникът покрива поставените критерии за лично състояние и подбор и се 
допуска до следващият етап от процедурата. 

II. Оферта от „РИТЪМ-4-ТБ" ООД с вх. № 53-379-1/03.10.2017г. от 11:07 часа., с 
ЕИК: 123655865; адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Свети 
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Княз Борис I" 93, ет. 9, телефон: 042/600945; факс: 042/600259; електронна поща за 
кореспонденция: trade@ritam-bg.com; 

1. Участникът не е приложил опис на представените документи. Съгласно чл. 47, 
ал. 3 от ППЗОП и Заявление за участие т. 4, в опаковката подадена от участника следва 
да е налице опис на документите. 

Участникът следва да представи такъв опис. 

2. В критериите за подбор възложителят е поставил условието, че участниците 
следва да прилагат сертифицирана система за управление на качеството съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за дейност с обхват 
„Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група". 

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че е въвел такава система, като е посочен 
обхват покриващ изискванията в поръчката. Посочено е и че копие от сертификата може 
да бъде намерено на страницата на участника, но комисията не успя да открие такъв, 
като в ЕЕДОП не е посочена хипервръзка. От така представената информация не става 
ясно дали сертификацията не е с изтекъл срок. 

С оглед на гореизложеното участникът следва да декларира в нов ЕЕДОП, срока 
на валидност на сертификацията по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен или да 
посочи линк, на който може да бъде получена необходимата информация. 

III. Оферта от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД с вх. № 53-1459-
1/03.10.2017г. от 11:49 часа., с ЕИК: 201208860; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион", ул. „3020" 34, ет. 4, телефон: 
02/8904227; факс: 02/8904251; електронна поща за кореспонденция: 
d.pehlivancheva@grandenergy.net; 

1. В Част III, Буква Г от ЕЕДОП участникът е декларирал изрично, че 
представляваното дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. 

Участникът не е декларирал останалите две национални основания, посочени в 
документацията, а именно: 

• Липса на присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 
и чл. 254а-260 от НК. 

• Че участникът не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП. 

2. В критериите за подбор възложителят е поставил условието, че участниците 
следва да прилагат сертифицирана система за управление на качеството съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, за дейност с обхват 
,.Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група". 
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Участникът е декларирал в ЕЕДОП. че е въвел такава система, като е посочен 
обхват покриващ изискванията в поръчката. Приложено е и копие на сертификата, от 
който е видно, че същият е изтекъл на 20.05.2017 г. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
който да декларира липсата на горепосочените основания за отстраняване и да декларира 
наличието на валидна система за контрол на качеството с посочени обхват и срок на 
валидност. 

IV. Оферта от „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с вх. № 53-1461-1/04.10.2017г. от 09:42 
часа., с ЕИК: 113570147; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. 
„Позитано" 2, ет. 7, оф. 7, телефон: 02/8959146; факс: 02/9549382; електронна поща 
за кореспонденция: office@cez-trade.bg; 

В Част III, Буква Г от ЕЕДОП участникът е декларирал изрично, че 
представляваното дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим и че не е осъждан с влезли в сила присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 
213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Участникът не е декларирал, че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
който да декларира липсата на горепосоченото основание за отстраняване. 

V. Оферта от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД с вх. № 5300-22403-
2/04.10.2017г. от 11:09 часа., с ЕИК: 131512672; адрес за кореспонденция: град 
Варна, ПК 9009, бул. „Владислав Варненчик" 258, Варна Тауърс, Кула Г, телефон: 
052/577770; факс: 052/577340; електронна поща за кореспонденция: market@energo-
pro.bg; 

В Част III, Буква Г от ЕЕДОП участникът е декларирал изрично, че 
представляваното дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим и че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП. 

Участникът не е декларирал, че не е осъждан с влезли в сила присъди за 
престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК. 

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в 
който да декларира липсата на горепосоченото основание за отстраняване. 

VI. Оферта от „Мост Енерджи" АД с вх. № 53-367-2/04.10.2017г. от 11:30 
часа., с ЕИК: 201325372; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, бул. 
„България" 118, БЦ „Абакус", телефон: 02/4169843; факс: 02/4160532; електронна 
поща за кореспонденция: office@mostenergy.eu; 

6 

mailto:office@cez-trade.bg
mailto:office@mostenergy.eu


Участникът покрива поставените критерии за лично състояние и подбор и се 
допуска до следващият етап от процедурата. 

VII. Оферта от „Енерджи Съплай" ЕООД с вх. № 53-1463-1/04.10.2017г. от 
11:32 часа., с ЕИК: 175392783; адрес за кореспонденция: град София, бул. „Граф 
Игнатиев" 2, ет.З, ап. 6, телефон: 02/9848785; факс: 02/9848786; електронна поща за 
кореспонденция: office@energysuppIy-bg.com; 

1. Участникът не е приложил опис на представените документи. Съгласно чл. 47, 
ал. 3 от ППЗОП и Заявление за участие т. 4. в опаковката подадена от участника следва 
да е налице опис на документите. 

Участникът следва да представи такъв опис. 

2. В Част III, Буква Г от ЕЕДОП участникът не е декларирал, че за дружеството 
не се отнасят националните основание за отстраняване, посочени в документацията, а 
именно: 

• Липса на присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 

и чл. 254а-260 от НК. 

• Лицето не регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

• Че участникът не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните 
разпоредби на ЗОП. 
3. Участникът не е декларирал дали има сключен рамков договор с мрежов 

оператор, в частта относно наличието на лиценз. Изискване за деклариране на 
обстоятелството е посочено в т. 3 на Раздел III. 1.1 от Обявлението „Годност за 
упражняване на професионална дейност". 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който са декларирани 
горепосочените обстоятелства. 

Изисканите с този протокол обстоятелства се декларират от всички лица, които са 
задължени да подават ЕЕДОП по смисъла на ЗОП и ППЗОП. Допустимо е те да 
подпишат общ или индивидуални екземпляри по преценка на участника. Участникът 
може да се възползва и от възможността дадена му в чл. 44. ал. 2 от ППЗОП, като 
предостави електронен достъп до ЕЕДОП, в който са декларирани изисканите 
обстоятелства. В този случай следва да се представи декларация съгласно изискванията 
на правилника. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от 
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. 
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Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 
трето лице. когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 
предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след 
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата 
с препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с 
последната дата за постъпване на отговора. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на 
приемане на офертите е „Общински център за услуги и информация на 
граждание сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България" №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху 
същата се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, 
факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. Информацията се 
адресира до председателя на комисията с посочване „в отговор на протокол от 
дата 07.11.2017г. ". 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

Комисията завърши своята работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание след 
изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Динко Кечев - Директор дирекция СХЕ;. 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. НиколаиГПетков - Главен експерт в отдел "ТИ"; 

м 

2. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел "ТИ"; 
У-Wv' 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки'*; 
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4. Велина Монова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и^финанси" 
/-7Н-Я-
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



