
ПРОТОКО Л № 1

Днес, 22.10.2018 г., в 14:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в зала 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за общ ествените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед №  РД 22-1776 от 19.10.2018 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 балансиращ а 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.

КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Общ ина 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. Грета М аринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
4. Наталия Балканджиева - М ладши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община 

Велико Търново

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Председателят на комисията изчете Заповед РД 22-1776 от 19.10.2018 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 22.10.2018 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 доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на
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работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Избор на 
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансиращ а група за нуждите на 
Община Велико Търново”, с уникален номер 00073-2018-0037 в регистъра на АОП.

На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на участника 
„Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, за удостоверяването на което попълни протокол за 
присъствие. Не присъства представител(и) на средствата за масово осведомяване.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, 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 оферта. Трима от членовете на 
комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” 
на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от техническите предложения.

Присъстващият представител на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД след покана от 
страна на комисията се подписа върху пликовете „Предлагани ценови параметри” на 
конкурентните участници, както и върху всяка страница от техническите предложения на 
конкурентните оферти.

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

I. Оферта с вход. № 53 - 1452 - 1/17.10.2018 г. от 10:04 часа на „ЕН ЕКО Д“ АД, гр. София 
1000, бул. „Княгиня М ария Л уиза“ № 2, ЦУМ , ет. 6, офис 0602А, тел: 02/439 04 03, факс: 
02/439 04 03, e-mail: g.nikolov@ enekod.com , съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“, както и присъстващия представител на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД

Папката с документи и информация има следното съдържание:
Е ЕЕДОП на електронен носител - CD
2. Опис на представените документи - образец №  1, подписан и подпечатан от 

изпълнителните директори Нели Беширова и Райчо Кацаров
3. Заявление за участие - образец №  1.1, подписано и подпечатано от изпълнителните 

директори Нели Беш ирова и Райчо Кацаров
4. Техническо предложение - образец №  3, подписано и подпечатано от изпълнителните 

директори Нели Беширова и Райчо Кацаров
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II. Оферта с вход. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО  
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варан 9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна 
Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@ energo- 
pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Заявление за участие - образец №  1.1, подписано и подпечатано от Ясен Обретенов и 
Весела Вачкова - пълномощници

2. Опис на представените документи - образец №  1, подписан и подпечатан от Ясен 
Обретенов и Весела Вачкова - пълномощници

3. CD, съдържащ ЕЕДОП
4. Техническо предложение - образец №  3, подписано и подпечатано от Ясен Обретенов и 

Весела Вачкова - пълномощници (на хартия и CD), придружено от предложение за 
изпълнение на поръчката

5. Нотариално заверено пълномощно от Яна Димитрова и Боян Кършаков

III. Оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАН Д ЕНЕРДЖ И  
ДСТРИ БЮ Ш Ъ Н “ ЕООД, гр. София 1360, И ндустриална зона „О рион“, ул. „3020“ № 34, 
ет. 4, тел: 02/89 04 267, факс: 02/89 04 251, e-mail: d.pehlivancheva@ grandenergy.net,
съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“, както и присъстващия представител на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД

Папката с документи и информация има следното съдържание:
1. C D -Е Е Д О П
2. CD - Техническо предложение 

Оферта за участие, съдържаща
3. Опис на представените документи - образец №  1, подписан и подпечатан от Илия 

Йорданов - управител - стр. 1 - стр. 2
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4. Заявление за участие - образец №  1.1, подписано и подпечатано от Илия Йорданов - 
управител

5. Заверени копия на референции/препоръки - стр. 4 - стр. 7
6. Заверено копие на лицензия за търговия с електрическа енергия №  J1-349-15/17.01.2011 г.
7. Заверено копие на писмо от ECO, удостоверяващо, че „ГРАНД ЕНЕРДЖ И 

ДСТРИ БЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София е вписано с кодов №  TZZ209, и е регистрирано като 
координатор на стандартна балансираща група

8. Заверено коте на сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Търговия с електрическа енергия и 
координатор на стандартна балансираща група и комбинирана балансираща група

9. Заверено копие на Удостоверение за сключен рамков договор, от Енерго-про Мрежи АД
10. Техническо предложение - образец №  3, подписано и подпечатано от Илия Йорданов - 

управител, придружено от предложение за изпълнение на поръчката - стр. 12 - стр. 16

IV. Оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ 
ЕОД, гр. София, ЕИК: 113570147, пл. „П озитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, 
факс: 02/95 49 382, e-mail: office@ cez-trade.bg, съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ .

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“, както и присъстващия представител на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД

Папката с документи и информация има следното съдържание:

1. Опис на представените документи - образец №  1, подписан и подпечатан от Видьо 
Терзиев - пълномощник

2. Заявление за участие - образец №  1.1, подписано и подпечатано от Видьо Терзиев - 
пълномощник

3. CD - ЕЕДОП
4. Заверено копие на Лицензия за търговия с електрическа енергия №  Л - 191 - 15 от 

04.07.2005 г. от ДКЕВР
5. Заверено копие на Решение №  И1 - Л - 191 от 09.07.2012 г. на ДКЕВР
6. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015 за “Търговия с електрическа енергия, 

координатор на стандартна балансираща група и консултантски услуги в сферата на 
енергетиката. Консултиране, финансиране, проектиране, строителство, довършителни и 
ремонтни работи на жилищни, промишлени и обществени сгради и съоръжения и 
прилежащата им инфраструктура, както и на строежи от енергийната инфраструктура. 
Предоставяне на енергийно ефективни услуги. Изпълнение на договори с гарантиран 
резултата - ЕСКО договори“ .

7. Техническо предложение - образец №  3, подписано и подпечатано от Видьо Терзиев - 
пълномощник

8. Нотариално заверено пълномощно на Видьо Терзиев
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V. Оферта с вход. №  53 - 2295 - 1/18.10.2018 г. от 10:37 часа на „Енерджи М аркет“ АД, гр. 
София 1202, ЕИК: 131200181, ул. „Георг Ваш ингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс: 02/983 
6058, e-mail: op@ energym arketad.com , съдържа:

При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ както и присъстващия представител на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД.

Папката с документи и информация има следното съдържание:
1. C D -Е Е Д О П
2. Опис на представените документи - образец №  1, подписан и подпечатан от Христо

Януцев - Изпълнителен директор
3. Заявление за участие - образец №  1.1, подписано и подпечатано от Христо Януцев -

Изпълнителен директор
4. Техническо предложение - образец №  3, подписано и подпечатано от Христо Януцев -

Изпълнителен директор

* * * * * *

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 09.11.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с общ ествената поръчка до приключване работата на комисията- стая 
архив на отдел ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за преглед 
и анализ.

2. Най-късно на дата 15.11.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в 
профила на купувача.

Проверката ще обхващ а и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на образци и 
ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея.

3. Най-късно на дата 23.11.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа
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техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 30.11.2018 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока 
оферти и да изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените 
условия.

Комисията приключи работа в 14:55 часа 

Настоящ ият протокол се състави в един екземпляр.

КОМ ИСИЯ в състав:

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :..........................   у ...........................
инж. Динко Кечев -  Директор ца Дирекция СУТ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

.................................................................................... " / 1 Л ............................................
инж. Ивайло Дачев - 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 устпМс/гвб на територията“ в Община Велико Търново

.................................. 7  ...........................................................................
Трета Маринова - Ю пигкпнг^лт в дирекция „Обществени поръчки“ в Общ ина Велико Търново

Наталия Балкандж/иева - М ладши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




