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ПРОТОКОЛ № 2
Днес, на дата 30.10.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико
Търново 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 22-1776 от 19.10.2018 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 публикувано решение с ID 867258 на дата 17.09.2018 г. и обявление с ID 867262,
публикувано на дата 17.09.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален
номер 00073-2018-0037, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на
територията“ в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
2. Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“,
дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
3. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
4. Наталия Балканджиева - Младши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община
Велико Търново
Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към
личиото състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53 - 1452 1/17.10.2018 г. or 10:04 часа на „ЕНЕКОД“ АД, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария
Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, гел: 02/439 04 03, факс: 02/439 04 03, e-mail:
g.nikolov@enekod.com:
В документацията за участие, Глава 3 „Съдържание на офертата и изискуеми
документи“, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, г. 2.1. Документ по
чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП: Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
в т. 2.1.2. е посочено:
,,б) В Част III, Раздел Г от еЕЕДОП се предоставя информация относно следните
обстоятелства, които имат характер на национални основание за изключване:
> Липсата или наличието на обстоятелствата но чл. 54, ал. 1, т. 1 и пи 2
от 3 0 П само в частта за следните престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по чл.
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194 - 208 от НК; изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане,
злоупотреба на доверие - по чл. 213 а - 217 от НК; общи стопански престъпления,
престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли,
престъпления против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната
система — по чл. 219 - 252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - чл. 254а -255а от НК и чл. 256-260 НК.
> Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП
за следните нарушения:
- нарушенията но чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228,
ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения. установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен и
- нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
> Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице
(ако има такива), а в случай на обединение: обединението и всеки от партньорите в
обединението, декларира липсата или наличието на обстоятелство но чл. 3, т. 8 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), в част III. раздел Г от
ЕЕДОП, тъй като има характер на национално основание за изключване.
Забележка: Съгласно чл.З , т.8. от ЗАКОН за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици: На друлсествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях
лица се забранява пряко и/или косвено: участие в процедура по обществени поръчки по
Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо
от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
Че не са налице условия, възпрепятстващи участието в процедура по ЗОП, съгласно
ЗАКОН за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици се декларира чрез еЕЕДОП, чрез посочване на отговор “н е “
освен от участника, така и от:
- всяко трето лице по смисъла на чл.65, ал.4 от ЗОП /трети лица са лицата, на
чийто капацитет участникът се позовава за доказване на съответствие с критерии за
подбор/.
- от всеки подизпълнител.
- от всеки от съдружниците в обединението и от обединението, в случай, че
участник е обединение.
В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране.
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> Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице
(ако има такива), а в случай на обединение: обединението и всеки от партньорите в
обединението, декларира липсата или наличието на обстоятелствата но чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП, тъй като имат характер на
национално основание за изключване.
Чл. 69. (1) ЗПКОНПИ: „Лице, заемало висша публична длъжност, което в
последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по
служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури,
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на
една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. (2) Забраната за участие в
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от
фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало
съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол
след освобождаването му от длъжност. ”
> Липсата на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от Д Р на ЗОП между
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
При подаване на офертата: Участникът, както и подизпълнител и/или трето лице
(ако има такива), а в случай на обединение: обединението и всеки от партньорите в
обединението, декларира липсата или наличието на свързаност с друг участник във
връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП се попълва в част III,
Раздел Г от ЕЕДОП, тъй като има характер на национално основание за изключване.
В случай, че комисията за провеждане на процедурата установи, че посоченото е
невярно, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица.
Възложителят отстранява от процедурата участниците, които са свързани лица.
"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
§ 1, т. 13 "Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
§ 1, т. 14 "Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко т и непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; и ли “.
в) може по друг начин да упраж нява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице “.
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Участникът е представил ЕЕДОП, в който е посочил единствено основанията по чл.
3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКЛТДС. Не се съдържа изискваната от закона и от
Възложителя информация/декларация относно другите изисквани обстоятелства, а
именно:
- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, r. 1 и т. 2 от ЗОП в
частта, посочена по-горе
- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за
следните нарушения:
- нарушенията по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2,
чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен и
- нарушенията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен
- Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
- Липсата на свързаност по смисъла на nap. 2, т. 44 ог ДР на ЗОП между
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП)

Във връзка с горното, в съответствие е изискванията на ЗОП и съобразно дадените от
възложителя указани, в част III, Раздел Г от ЕЕДОП следва да се декларира
наличието/липсата на националните основания за изключване, като се посочи отговор
„ДА“ или „Н Е“. В случай, че участникът желае да изпише пълния текст, то би следвало
да бъде изписано всяко едно от горепосочените национални основания, като се
отбележи съответния отговор.
С оглед на гореизложеното, комисията намира, че в разглежданата част на
представения от участника ЕЕДОП се съдържа липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие е
изискванията, свързани с личното състояние, които участникът следва да отстрани по реда на
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Във връзка с направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията
ще изпрати на участника настоящия протокол, който в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП ще
трябва да отстрани установените липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критерии за подбор.

II. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вх.
1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“
9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел:
052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@energo-pro.bg, лице за
Вачкова:

№ № 5300 - 22403ЕООД, гр. Варна
052/577 109, факс:
контакт: Весела

Съгласно дадените в документацията указания, Елава III „Съдържание на офертата и
изискуеми документи“, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, на стр. 41, т.
2.3. е посочено“: „2.3. Кандидатите или участниците - при поискване от страна на
възложителя, са длъжни да представят - на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък
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на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в свободен текст,
подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника. В информацията
участниците, а когато е приложимо всеки подизпълнител и всяко трето лице, са длъжни да
посочат правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както
и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Представената информация, трябва да посочва: 1) лицата, които представляват участника; 2)
лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и 3) за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи)“.
Изрично в документацията е посочено, че „ЕЕДОП се попълва от лицата по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ППЗОП. За липа по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП се смята едноличния
собственик на капитала на ЕООД или ЕАД. Когато той също е юридическо лице
ЕЕДОП попълват законните му представители и прокуристи. ЕЕДОП следва да
попълнят и други лица, които попадат в обхвата на нормата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП“.
Участникът „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, с ЕИК 131512672, е
представил CD, съдържащо еЕЕДОП, който е подписан от три лица: Пламен Стефанов, Боян
Кършаков и Яна Димитрова. След справка в Търговския регистър по посочения в офертата
ЕИК на участника става видно, че тези три лица действително са управители на „ЕНЕРГОПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна. Освен това в търговския регистър се съдържа
информация и за едноличен собственик на капитала - „ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА“ ЕАД,
представители на което дружество (съгласно данните от търговския регистър) са други
три лица: Стефан Абаджиев, Георги Коршия и Анжела Райкова.
С оглед на това, както и с оглед изискванията на закона представения от участника
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна ЕЕДОП следва да бъде подписан и
от посочените три лица Стефан Абаджиев, Георги Коршия и Анжела Райкова (като
представляващи едноличния собственик на капитала) при спазване на дадените указания за
представяне на еЕЕДОП).
С оглед на гореизложеното, комисията намира, че в разглежданата част на
представения от участника еЕЕДОП се съдържа липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие
с изискванията, свързани с личното състояние, които участникът следва да отстрани по
реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП
Във връзка с направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията
ще изпрати на участника настоящия протокол, който в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП ще
трябва да отстрани установените липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критерии за подбор.

III. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вход. № 53 - 1459 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр.
София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4, тел: 02/89 04 267, факс:
02/89 04 251, e-mail: d.pehlivancheva@grandenergy.net:
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Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

IV. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вх. № 53 - 1461 2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД, гр. София, ЕИК:
113570147, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс: 02/95 49 382, e-mail:
offlce@cez-trade.bg:
Съгласно дадените в документацията указания, Глава III „Съдържание на офертата и
изискуеми документи“, Раздел 1 „Съдържание на офертата. Общи положения“, на стр. 41, т.
2.3. е посочено“ : „2.3. Кандидатите или участниците - при поискване от страна на
възложителя, са длъжни да представят - на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП - списък
на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - представя се в свободен текст,
подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника. В информацията
участниците, а когато е приложимо всеки подизпълнител и всяко трето лице, са длъжни да
посочат правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както
и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Представената информация, трябва да посочва: 1) лицата, които представляват участника; 2)
лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на участника и 3) за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи (други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи)“.
Изрично в документацията е посочено, че „ЕЕДОП се попълва от лицата по чл. 40,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ППЗОП. За лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП се смята едноличния
собственик на капитала на ЕООД или ЕАД. Когато той също е юридическо лице
ЕЕДОП попълват законните му представители и прокуристи. ЕЕДОП следва да
попълнят и други лица, които попадат в обхвата на нормата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от
ППЗОП“.
Участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, ЕИК: 113570147, е представил
CD, съдържащо еЕЕДОП, който е подписан от три лица: Кръстю Икономов, Душан Рибан и
Атанас Димов. След справка в Търговския регистър по посочения в офертата ЕИК на
участника става видно, че тези три лица действително са посочените в търговския регистър
лица, представляващи участника ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД. След справка в търговския
регистър е видно, че е налице и едноличен собственик на капитала, а именно - ЧЕЗ, А.С.
като е посочено - „Чуждестранно юридическо лице, държава: Чешка Република“. От
посочената в търговския регистър (който е публичен регистър) информация, не може да
бъдат установени представляващите го лица.
Във връзка с това, и с оглед законосъобразните провеждане на процедурата, на
основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД, гр. София
следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от
ЗОП (в свободен текст), подписана от лице, което може самостоятелно да представлява
участника. Представената информация, трябва да посочва: 1) лицата, които
представляват участника; 2) лицата които са членовете на управителни и надзорни
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органи на участника и 3) за други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането на решения от тези органи (други лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи)“ . Във връзка с така посочената информация, следва да се представи
отново еЕЕДОП, подписан електронно от представляващите дружеството лица,
посочени от участника съобразно чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
С оглед на гореизложеното, комисията намира, че в разглежданата част на
представения от участника еЕЕДОП се съдържа липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие
с изискванията, свързани с личното състояние, които участникът следва да отстрани по
реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП
Във връзка с направените констатации, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията
ще изпрати на участника настоящия протокол, който в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП ще
трябва да отстрани установените липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критерии за подбор.

V. Относно документите но чл. 39, ал. 2 ог ППЗОП от опаковка с вход. № 53 - 2295 1/18.10.2018 г. от 10:37 часа на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София 1202, ЕИК: 131200181,
ул. „Георг Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс: 02/983 6058, e-mail:
op@energymarketad.com:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

k к к к к к

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол 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.
Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника (ако е приложимо). 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. Е 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
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След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците е изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването
на настоящия протокол.
Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата е препоръчано писмо
или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на
отговора.
Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново,
пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху
която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и еmail, се изписва:

ОТГОВОР
На писмо с изх. № ....................

/2018 г.

До инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на територията“
в Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община
Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа
енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“,
с уникален номер в РОП: 00073-2018-0037
От участник:.......................................
Е И К .......................................................................
Адрес за кореспонденция: г р а д :.........................................Пощенски код.........................................
У лица
, вх
№ ......., ет.................
Т елеф он:...............................................ф а к с :.............................................................................................
Електронна п о щ а ......................................................................................................................................
Лице за контакти :.....................................................................................................................................
ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка е предмет: „Избор
на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите
на Община Велико Търново“

Комисията приключи работа в 11:50 часа и насрочи следващо заседание след
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
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Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................... . . . . .^ ........................................
инж. Динко Кечев - JJ^qcktop н^дРСрекция С уТ в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Ивайло Дай§й ~ Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
................................................................................................

инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителство/и/ус^ройство на територията“ в Община Велико Търново

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
• Ь ~ у •• ..........................................................................................................................................

Наталия БаИканджиева - Младши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико
Търново

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита
на личните данни!
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