
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес на дата 15.11.2017 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 и изменена със 
Заповед № РД 22-2023/14.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
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/bg/profil-na-kupuvacha/521. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - Началник Отдел ТИ; 

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". 

Инж. Динко Кечев - Директор дирекция СУТ не може да вземе участие в 
заседанието поради обективни причини и бе заменен от инж. Цанко Бояджиев -
Началник Отдел ТИ като председател на комисията. Същият подписа декларация по чл. 
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 
пристигналите допълнителни документи и информация изисквани от участниците 
съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП. 

В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са пристигнали следните отговори подредени 
по реда на постъпване: 

1. „РИТЪМ-4-ТБ" ООД с в х . № 53-379-2/09.11.2017г., съдържащ: 
Списък с приложените документи - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан - 20 стр.; 
Копие на Сертификат за управление на качеството - 1 стр.; 
Опис на документите в офертата подписан и подпечатан - 1стр. 

След като разгледа представените документи комисията прецени, че участникът е 
предоставил всички изискани документи и информация и така представеното отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 
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Въз основа на горепосоченото комисията допуска участника до разглеждане на 
техническото предложение за съответствие с условията на поръчката. 

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД с товарителница № 11641547 от 
дата 10.11.2017 г., съдържащ: 

ЕЕДОП, подписан и подпечатан - 22 стр.; 

След като разгледа представените документи комисията прецени, че участникът е 
предоставил всички изискани документи и информация и така представеното отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

Въз основа на горепосоченото комисията допуска участника до разглеждане на 
техническото предложение за съответствие с условията на поръчката. 

3. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД с вх. № 53-1459-
2/14.11.2017г., съдържащ: 

Приложно писмо - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан - 20 стр.; 
Копие на Сертификат за управление на качеството - 1 стр.; 

След като разгледа представените документи комисията прецени, че участникът е 
предоставил всички изискани документи и информация и така представеното отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

Въз основа на горепосоченото комисията допуска участника до разглеждане на 
техническото предложение за съответствие с условията на поръчката. 

4. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с вх. № 53-1461-2/14.11.2017г. 
Приложно писмо - 1 стр.; 
ЕЕДОП, подписан и подпечатан - 22 стр.; 

След като разгледа представените документи комисията прецени, че участникът е 
предоставил всички изискани документи и информация и така представеното отговаря на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 

Въз основа на горепосоченото комисията допуска участника до разглеждане на 
техническото предложение за съответствие с условията на поръчката. 

Участникът „Енерджи Съплай" ЕООД 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@energysupplv-bg.corn не е 
изпратил отговор на протокола в указания срок и поради тази причина комисията няма 
да разглежда офертата му и го предлага за отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от 
ЗОП. 
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След като допусна участниците до участие в следващия етап комисията пристъпи 
към разглеждане на техническите предложения на участниците. Комисията е разгледала 
техническите предложения на участниците ..ЕНЕКОД" АД и ,.Мост Енерджи" АД на 
заседание от 13.11.2017 г. Поради тази причина ще бъдат разгледани само 
предложенията на останалите участници. 

I. 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; 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя и комисията взе решение да допусне офертата до разглеждане и оценка на 
ценовото предложение. 

II. 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; 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя и комисията взе решение да допусне офертата до разглеждане и оценка на 
ценовото предложение. 

III. 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; 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя и комисията взе решение да допусне офертата до разглеждане и оценка на 
ценовото предложение. 

IV. 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; 

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на 
възложителя и комисията взе решение да допусне офертата до разглеждане и оценка на 
ценовото предложение. 
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Комисията завърши своята работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание за 
16.11.17 г., на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев ^Началник Отдел ТИ; 

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 фи^нси" 
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