ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 08.11.2018 г. в 10:30 ч., в заседателна зала 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 1D 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. Грета Маринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
4. Наталия Балканджиева - Младши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община
Велико Търново
В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложни писма с изх. № 91-00-392/30.10.2018 г.
комисията изпрати по куриер на участниците в процедурата протокол № 2 от 30.10.2018 г. от
работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от съответните
участници. Информацията е обобщена в следната таблица:

Получен
протокол от
участника на
дата

Краен срок за
получаване на
допълнителни
документи, съгл.
чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП

Постъпил в Община
Велико Търново
отговор с вх. № и
дата

№

Наименование на участника

1.

„ЕНЕКОД“ АД, гр. София

31.10.2018 г.

07.11.2018 г.

06.11.2018 г.

2.

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
услуги“ ЕООД, гр. Варна

31.10.2018 г.

07.11.2018 г.

06.11.2018 г

I

3.

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД,
гр. София

31.10.2018 г.

4.

„ЧЕЗ
Трейд
България“
ЕООД, гр. София

31.10.2018 г.

07.11.2018 г.

06.11.2018 г

5.

„Енерджи М аркет“ АД, гр.
София

31.10.2018 г.

не са изискани

“

не са изискани
-

Комисията пристъпи към отваряне на отговорите на участниците:
1. Отговор с вх. № 53 - 1452 - 2 от 06.11.2018 г. на „ЕНЕКОД“ АД, гр. София 1000, бул.
„Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, тел: 02/439 04 03, факс: 02/439 04 03, еmail: g.nikolov@ enekod.com , съдържа следните документи и информация:
1. Папка „Допълнителни документи“, съдържаща „Опис на представените документи“
(образец № 1), подписан и подпечатан от изпълнителните директори Нели Беширова и Райчо
Кацаров
2. ЕЕДОП на електронен носител (CD)

2. Отговор с вх. № 53 - 1461 - 3 от 06.11.2018 г. на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД,
гр. Варна 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 следните документи и информация:
1. Декларация относно задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана от
Пламен Стефанов, Боян Кършаков и Яна Димитрова
2. CD, съдържащо 2 (два) броя ЕЕДОП

3. Отговор с вход. № 53 - 1461 - 3/06.11.2018 г. на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД, гр. София
пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс: 02/95 49 382, e-mail: office@ceztrade.bg, съдържа следните документи и информация:
1. Приложно писмо, подписано от Диляна Димитрова (Експерт продажби)
2. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана от Видьо Терзиев - пълномощник
********
На основание чл. 54, ал. 12 о ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор.
1.
Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53 - 1452 1/17.10.2018 г. от 10:04 часа и отговор с вх. № 53 - 1452 - 2 от 06.11.2018 г. на „ЕНЕКОД“ АД,
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гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, тел: 02/439 04 03,
факс: 02/439 04 03, e-mail: g.nikolov@ enekod.com :
На заседанието на комисията от дата 30.10.2018 г. е установено, че в първоначално
представения ЕЕДОП участникът не е декларирал коректно наличието/липсата на националните
основания за изключване, тъй като в лявата част е посочил единствено основанието по чл. 3, т. 8
от ЗИФОДРЮ ПДРКЛТДС, а в дясната колона е посочен отговор „НЕ“, и са визирани само
основанията „1. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКЛТДС, 2. липсата на окончателна присъда по чл.
108, 159а-159г, 172, 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260, 301 - 305, и чл. 352 353е от НК, 3. Не обявяване в несъстоятелност по смисъла на чл. 740 от ТЗ“. На участника са
дадени указания относно коректното деклариране на изискуемите обстоятелства в тяхната пълнота
(описани в документацията към обществената поръчка), като е указано, че в част III, Раздел
Г от Е Е Д О П следва да се декларира наличието/липсата на националните основания за
изключване, като се посочи отговор „ Д А “ или „ Н Е “, а 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.
В допълнително представения ЕЕДОП, в раздел Г : „Други основания за изключване, които
могат да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя
на държава членка“, в лявата колона “Специфични национални основания за изключване“
участникът отново е вписал текста „Налице ли са основанията за отстраняван 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“, а в дясната колона е маркирал отговор „НЕ“. С така
попълнената информация участникът не е спазил изискванията на ЗОП, както и изискванията на
Възложителя, и не е декларирал коректно всички изискуеми съгласно закона основания за
отстраняване, а на практика само това по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС.
Участникът не е представил изисканите документи/информация в отговор на протокол № 2
на комисията. В тази връзка, и с оглед на гореизложените обстоятелства, комисията единодушно
приема, че представената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП, поради което п редлага у ч астн и ка „ЕНЕКОД“ АД, гр. София за отстраняване
на основание чл. 107, т. 1, предложение 11 от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена
поръчка или в документацията, и н основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, а именно: участник,
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

2.
Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа и отговор с вх. № 5300 - 22403 - 2/06.11.2018 г. на „ЕНЕРГОПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна 9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна
Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@energopro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова:
На заседанието на комисията от дата 30.10.2018 г. е установено, че представения о
участника ЕЕДОП не е подписан от всички лица, които следва да го подпишат, съгласно
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и указанията на Възложителя, дадени в
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документацията, а именно: „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“.
Допълнително представения от участника ЕЕДОП, освен от първоначалните лица - Пламен
Стефанов, Боян Кършаков и Яна Димитрова (в качеството им на управители на участника), е
подписан и от Стефан Абаджиев, Георги Коршия и Анжела Райкова (в качеството им на
представляващи едноличния собственик на капитала „Енерго-про Варна“ ЕАД), с което
участникът е изпълнил поставените от възложителя изисквания, съобразно законовите разпоредби.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП от опаковката на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна (описани в
Протокол № 1), заедно с допълнително представените документи (описани в настоящия протокол),
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е
налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, поради което реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото
му предложение за при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване в
Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП,
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение
да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискването за годност:
В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, т. 1 участникът е посочил отговор
„ДА“, както и че притежава Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващ дейността
"координатор на балансираща група" издаден от КЕВР, като е посочил и номера, под който е
вписан в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от КЕВР. В ЕЕДОП е
посочено и, че е регистриран в ECO (което се потвърждава след служебна проверка в регистъра),
както и че има сключени рамкови договори по смисъла на ПТЕЕ с всички лицензирани мрежови
оператори (като са посочени номерата на удостоверенията за сключените рамкови договори).
С така посочената информация участникът „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр.
Варна удостоверява съответствието си с поставените от възложителя изисквания за годност.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
В представения еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и
професионални способности, са изброени три „извършени доставки от конкретния вид с
посочени: описание, сума, начална и крайна дата и получател. Представената информация
отговаря на поставените минимални условия, тъй като са декларирани извършени доставки, които
са дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, и поконкретно - „търговия“ с електрическа енергия, и надминават минимално изискуемата 1 (една)
дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
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За доказване на изискването участниците 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 посочил в еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г, че притежава
Сертификат-BG 18/871593 за система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO
9001:2015 с предметен обхват "търговия с електрическа енергия", издаден от SGS, като е посочил
и линка за удостоверяване на тази информация.
С така декларираното относно извършените дейности с предмет и обем, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, и относно прилагането на съответната система за управление на
качеството, участникът „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна удостоверява
съответствието си с поставените от възложителя изисквания за технически и професионални
способности.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите от
работата й, и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията
единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите
за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение. Решението комисията
взе след като
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си. Във връзка с изложените мотиви, комисията допуска
оферта с вх. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“
ЕООД, гр. Варна 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, до
етап разглеждане на техническото предложение.

3. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018
г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖ И ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София 1360,
Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4, тел: 02/89 04 267, факс: 02/89 04 251, еmail: d.pehlivancheva@ grandenergy.net:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП от опаковката на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София (описани в
Протокол № 1), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, поради което реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до
разглеждане на техническото му предложение за при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване в
Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП,
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение
да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискването за годност:
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В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, т. 1 участникът е посочил отговор
„ДА“, както и че притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия и координатор на
комбинирана балансираща - издадена от КЕВР с № JI-349-15/17.01.2011 г. с код № TZZ209; че
дружеството е регистрирано като координатор на стандартна балансираща група, с кодов №
32X 0011001003133 и е вписан в „ЕСО“ ЕАД със статус „активен“; както и че има сключен рамков
договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и
„ЕНЕРГО - ПРО М режи“ АД по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.
С така посочената информация участникът „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД,
гр. София удостоверява съответствието си с поставените от възложителя изисквания за годност.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
В представения еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и
професионални способности, са изброени четири „извършени доставки от конкретния вид с
посочени: описание, сума, начална и крайна дата и получател. Представената информация
отговаря на поставените минимални условия, тъй като са декларирани извършени доставки, които
са дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, и поконкретно - „търговия“ с електрическа енергия, и надминават минимално изискуемата 1 (една)
дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За доказване на изискването участниците 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 посочил в еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г, че притежава
„Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискването на
стандарт ISO 9001:2015 Обхват на сертификата: Търговия с електрическа енергия и координатор
на стандартна балансираща и комбинирана балансираща група. Сертификат № BG121002Q/U
Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискването на
стандарт ISO 9001:2015 Обхват на сертификата: Търговия с електрическа енергия и координатор
на стандартна балансираща и комбинирана балансираща група. Сертификат № BG121002Q/U
Сертификат № BG121002Q/U, издадени от BUREAU VERITAS Certification Holding SAS-UK
Branch.
C така декларираното относно извършените дейности с предмет и обем, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, и относно прилагането на съответната система за управление на
качеството, участникът „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София удостоверява
съответствието си с поставените от възложителя изисквания за технически и професионални
способности.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите от
работата й, и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията
единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите
за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение. Решението комисията
взе след като
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си. Във връзка с изложените мотиви, комисията допуска
оферта с вх. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ 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, до етап разглеждане на техническото
предложение.
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4. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53 - 1461 -2/18.10.2018
г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, ЕИК: 113570147, пл. „Позитано“
№ 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс: 02/95 49 382, e-mail: office@ cez-trade.bg:
При разглеждането на първоначално представените с офертата документи на заседанието от
30.10.2018 г., комисията е установила, че участникът е представил еЕЕДОП, подписан от лицата:
Кръстю Икономов, Душан Рибан и Атанас Димов, но след справка в търговския регистър е видно,
че е налице и едноличен собственик на капитала - чуждестранно юридическо лице, за който не
могат да бъдат установени представляващите го лица. Поради това комисията е изискала от
участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП
(в свободен текст).
С допълнително представените документи, участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД, гр.
София е представи декларация, в която е посочена изисканата от възложителя информация, с
което изпълнил дадените указания.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП от опаковката на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София (описани в Протокол № 1),
заедно с допълнително представените документи (описани в настоящия протокол), комисията се
обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, поради което реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото
му предложение за при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване в
Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП,
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение
да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискването за годност:
В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, т. 1 участникът е маркирал отговор
„ДА“,
като
е
посочил
и:
URL
адрес
http://www.dker.bg/elektroenergetika/litsenziielektroenergetika.html; http://eso.bg. и кодов номер CBG001 - статус активен 32XCEZ-TRADE-BG3
- Статус „Активен“, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране и Електроенергиен
системен оператор ЕАД. Посочени са също и сключени рамкови договори с „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕНЕРГО - ПРО Мрежи“ АД.
С така посочената информация участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София
удостоверява съответствието си с поставените от възложителя изисквания за годност.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
В представения еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и
професионални способности, са изброени пет „извършени доставки от конкретния вид с
посочени: описание, сума, начална и крайна дата и получател. Посочената информация отговаря

7

на поставените минимални условия, тъй като са декларирани извършени доставки, които са
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, и поконкретно - „търговия“ с електрическа енергия, и надминават минимално изискуемата 1 (една)
дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
За доказване на изискването участниците 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 посочил в еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Е, че притежава
изисквания сертификат, като е посочен линк: www.tclcertifications.com/clients-register, код за
проверка, както и издателя на сертификата -Transpacific Certification Ltd.
С така декларираното относно извършените дейности с предмет и обем, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, и относно прилагането на съответната система за управление на
качеството, участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София удостоверява съответствието си с
поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите от
работата й, и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията
единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите
за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение. Решението комисията
взе след като
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си. Във връзка с изложените мотиви, комисията допуска
оферта с вх. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София,
ЕИК: 113570147, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс: 02/95 49 382, e-mail:
office@ cez-trade.bg, до етап разглеждане на техническото предложение.

5.
Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх, № 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@ energymarketad.com :
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация по чл. 39, ал.
2 от ППЗОП от опаковката на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София (описани в Протокол № 1),
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е
налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, поради което реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото
му предложение за при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за изключване в
Част III, раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП,
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма намерение
да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.

8

По отношение на изискването за годност:
В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, т. 1 участникът е посочил отговор
„ДА“, както и че притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия и координатор на
стандартна балансираща група валидна до 28.11,2025г„ издадена от Държавна комисия за
енергийно и водно регулиране , като е посочен URL адрес: www.dker.bg, както и код № J1-19415/28.11.2011г. Посочен е № 32XENERGYMARKET1 в системата на Електроенергийния системен
оператор ЕАД (статус "активен"), както и линк към него: www.eso.bg. а също така и че имат
сключен „Рамков договор със съответното електроразпределително дружество по смисъла на чл.
96 от ЗЕ на основание чл. 11 т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ“ .
С така посочената информация участникът „Енерджи Маркет“ АД, гр. София удостоверява
съответствието си с поставените от възложителя изисквания за годност.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
В представения еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и
професионални способности, е посочена една „извършена доставка от конкретния вид с
посочени: описание, сума, начална и крайна дата и получател. Представената информация
отговаря на поставените минимални условия, тъй като е декларирана извършена доставка, която
представлява дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, и по-конкретно - „търговия“ с електрическа енергия, и отговаря на поставеното
минимално изискване за извършена 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на обществената поръчка.
За доказване на изискването участниците 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 посочил в еЕЕДОП, в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г, отговор „ДА“, като е
посочил URL: www.bureauveritas.bg, както и код: ISO 9001:2015 BG120719Q-U Търговия с
електрическа енергия и енергийни; ресурси. Координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група, издаден на: 30.03.2018 г„ валидност: 29.03.2019
г„ както и че сертификатът е издаден от Bureau Veritas Certification Holding.
C така декларираното относно извършените дейности с предмет и обем, идентичен или
сходен с предмета на поръчката, и относно прилагането на съответната система за управление на
качеството, участникът „Енерджи Маркет“ АД, гр. София удостоверява съответствието си с
поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите от
работата й, и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията
единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите
за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение. Решението комисията
взе след като
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си. Във връзка с изложените мотиви, комисията допуска
оферта с вх. № 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, до етап разглеждане на техническото предложение.
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Комисията състави списък на допуснатите на този етап от процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до по-нататъшно участие
I. 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: m arket@ energo-pro.bg, лице за
контакт: Весела Вачкова
II. Оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДСТРИБЮ 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
III. Оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД,
гр. София, ЕИК: 113570147, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс: 02/95
49 382, e-mail: office@ cez-trade.bg
IV. 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 Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс: 02/983
6058, e-mail: op@ energymarketad.com

Списък на участниците, които са предложени за отстраняване на този егап от процедурата:
1.
Оферта с вход. № 53 - 1452 - 1/17.10.2018 г. от 10:04 часа на „ЕНЕКОД“ АД, гр. София
1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, тел: 02/439 04 03, факс:
02/439 04 03, e-mail: g.nikoIov@enekod.com

*****
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на
допуснатите участници.
I. Относно оферта с вход. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна 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:
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, като
установи, че по отношение на офертата на участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД,
гр. Варна са налице следните обстоятелства:
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В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, подписано и
подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, а именно: че ще
изпълни поръчката качествено и в срок; че приема заложените в проекта на договор условия за
изпълнението на поръчката; че срокът на валидност на офертата е 6 месеца, считано от датата на
получаване на офертата; че ще изпълнява поръчката в съответствие с техническите спецификации
и с грижата на добър търговец; че разполага с необходимия персонал и техника за качествено и
срочно изпълнение, че ще спазват относимите към предмета на поръчката правни норми,
професионални стандарти и изисквания в съответствие с условията на възложителя; че е запознат
с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката.
Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от възложителя
образец, както и на поставените изисквания. Предвид това, че определения в обявлението и
документацията критерий за оценка е „Най-ниска цена“, представения образец № 3 и съдържащата
се в него информация не подлежи на разглеждане и оценка, поради което комисията допуска
участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна до отваряне и оценка на
ценовото предложение.

II. Относно оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДСТРИБЮ 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:
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, като
установи, че по отношение на офертата на участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“
ЕООД, гр. София са налице следните обстоятелства:
Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията,
подписан и подпечатан, с което приема посочените от възложителя условия, а именно: че ще
изпълни поръчката качествено и в срок; че приема заложените в проекта на договор условия за
изпълнението на поръчката; срок на валидност на офертата 6 месеца, считано от датата на
получаване на офертата; че ще изпълнява поръчката в съответствие с техническите спецификации
и с грижата на добър търговец; че разполага с необходимия персонал и техника за качествено и
срочно изпълнение, че ще спазват относимите към предмета на поръчката правни норми,
професионални стандарти и изисквания в съответствие с условията на възложителя; че е запознат
с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката.
Посоченото е в съответствие с изискванията на възложителя и предоставения образец.
Предвид това, че определения в обявлението и документацията критерий за оценка е „Най-ниска
цена“, представения образец № 3 и съдържащата се в него информация не подлежи на разглеждане
и оценка, поради което комисията допуска участника „ГРАНД ЕНЕРДЖ И ДСТРИБЮ Ш ЪН“
ЕООД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

III. Относно оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд
България“ ЕОД, гр. София, ЕИК: 113570147, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89
59 146, факс: 02/95 49 382, e-mail: office@ cez-trade.bg:
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Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, като
установи, че по отношение на офертата на участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София са
налице следните обстоятелства:
Участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София е представил Техническо предложение
съгласно Образец № 3, подписан и подпечатан, като приема посочените условия, а именно: че ще
изпълни поръчката качествено и в срок; че приема условията в проекта на договор; определения
срок на валидност на офертата от 6 месеца; че ще изпълнява поръчката в съответствие с
техническите спецификации и с грижата на добър търговец; че разполага с необходимия персонал
и техника за качествено и срочно изпълнение; че ще спазва относимите към предмета на
поръчката правни норми, професионални стандарти и изисквания в съответствие с условията на
възложителя; че е запознат с изискванията към участниците и към изпълнението.
Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от възложителя
образец. Предвид това, че определения в обявлението и документацията критерий за оценка е
„Най-ниска цена“, представения образец № 3 и съдържащата се в него информация не подлежи на
разглеждане и оценка, поради което комисията допуска участника „ЧЕЗ Трейд България“
ЕОД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

IV Относно 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 Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс:
02/983 6058, e-mail: 0 D@ener2 vm arketad.com :
Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, като
установи, че по отношение на офертата на участника „Енерджи Маркет“ АД, гр. София са налице
следните обстоятелства:
Участникът „Енерджи Маркет“ АД, гр. София е представил Техническо предложение,
(подписано и подпечатано) по образец № 3 от документацията, като приема посочените в същия
условия, а именно: че ще изпълни поръчката качествено и в срок; приема условията в проекта на
договор; определения срок на валидност на офертата от 6 месеца; ще изпълнява поръчката в
съответствие с техническите спецификации и с грижата на добър търговец; разполага с
необходимия персонал и техника за качествено и срочно изпълнение; ще спазва относимите към
предмета на поръчката правни норми, професионални стандарти и изисквания в съответствие с
условията на възложителя; че е запознат с изискванията към участниците и към изпълнението.
Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от възложителя
образец, както и на поставените изисквания. Предвид това, че определения в обявлението и
документацията критерий за оценка е „Най-ниска цена“, представения образец № 3 и съдържащата
се в него информация не подлежи на разглеждане и оценка, поради което комисията допуска
участника „Енерджи М аркет“ АД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото му
предложение.
*****
Във връзка с определения в обявлението и в документацията за участие критерий за
оценка „Най-ниска цена“, оценката и класирането на офертите ще се извърши след отварянето и
разглеждането на ценовите предложения на участниците.
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Отварянето и оповестяване на ценовите предложения по процедурата за обществена
поръчка е предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща
група за нуждите на Община Велико Търново“ ще се извърши на дата 13.11.2018 г. от 14:00 часа, в
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка
България“ № 2, за което участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на
профила на купувача, на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613. При
отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията приключи работа в 11:40 часа.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
............................
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........
инж. Динко Кечев - Дцр£К$ор дире 1^гйя ..Строителство и устройство на територията“ в Община
Велико Търново^

И ЧЛЕНОВЕ:

Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителство д ц ш т р о й с т в о на територията“ в Община Велико Търново

Инж. Никп/пяй Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителство пл /устройство на територията“ в Община Велико Търново
................ /гг....... .....................................................................................
Грета Маринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

L ..........................................................................
Наталйя Балканджиева - 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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