
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

Решение 

гр. Велико Т ъ р н о в о . . . 2 0 1 7 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 06.10.2017 г., 07.11.2017 г., 13.11.2017 г., 15.11.2017 г. и 16.11.2017 г. и доклада на 
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 22-606/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със 
Заповед № РД 22-2023/14.11.2017 г. и Заповед № РД 22-2032/15.11.2017 г. Във връзка с 
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. Прогнозна стойност на поръчката 638000 лв. без 
ДДС. 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл.107, т.1 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от участие в 
процедурата с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и 
координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново", 
участникът: 

За обособена позиция 1: 

„Енерджи Съплай" ЕООД с оферта 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@energysupplv-bg.com; 

Мотиви: Участникът „Енерджи Съплай" ЕООД не е изпратил отговор на 
протокол от дата 07.11.2017 г. в указания срок. По този начин не е декларирал и/или 
доказал, че отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 
Поради тази причина комисията не е разгледала офертата му и го е предложила за 
отстраняване на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

mailto:office@energysupplv-bg.com


До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/521/. 

ОБЯВЯВАМ: 

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: "Избор на 
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 
нуждите на община Велико Търново": 

1. 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 - 76,31 лв. без ДДС за MWh; 

2. 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 - 76,37 лв. без ДДС за MWh; 

3. 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 - 77,95 лв. без ДДС 
за MWh; 

4. 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 - 81,50 лв. без ДДС за 
MWh; 

5. 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 - 83,46 лв. без ДДС за 
MWh; 

6. 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 - 83,85 лв. без ДДС за MWh. 

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА СА ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА. 

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик 
на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 
община Велико Търново": 
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„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД 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; 

IV. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/521/. 
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен 
срок от издаването му. 

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул.Витощз №18. 

Съгласувал: 

Надя Петрова 
Директор дирекция 0 Ц 

Изготвил: 
Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция ОП 

Контрола по изпълнение на ре^аекдет:©^^ упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 
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