ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД
на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
Днес, на дата 13.11.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1
от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико
Търново, в състав:
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
изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 6
от ППЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане
на постъпилите оферти 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 ГО 867258 на дата 17.09.2018 г. и обявление с ГО 867262, публикувано
на дата 17.09.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален номер 000732018-0037, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: Шр8://уулу\у.уеНкоtarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА
КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.
Със заповед № РД 22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е
назначена 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
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3. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново
4. Наталия Балканджиева - Младши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община
Велико Търново
със 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. 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 работа на
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Избор на доставчик на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико
Търново”, с уникален номер 00073-2018-0037 в регистъра на АОП.
В хода на работа на комисията не настъпиха промени в състава й.
Не са правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.
II.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
ИЛ. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 22.10.2018 г.. в 14:00
часа
В обявлението за обществената поръчка, в раздел IV. Процедура, т. 1У.2.7) посочената
дата за отваряне на офертите е 19.10.2018 г. от 14:00 часа. Впоследствие, със съобщение по чл.
53 от ППЗОП с изх. № 91-00-377/18.10.2018 г. датата за отваряне на офертите е променен на
22.10.2018 г. от 14:00 часа.
Съгласно Заповед № РД 22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново
на 22.10.2018 г., в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново се проведе първото
заседание на комисията.
Заседанието на комисията започна след получаване на представените оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В указания срок за подаване на оферти 18.10.2018 г. - 17:00 ч., са постъпили пет
оферти, както следва:
1. Оферта с вход. № 53 - 1452 - 1/17.10.2018 г. от 10:04 часа на „ЕНЕКОД“ АД, гр.
София
2. Оферта с вход. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна
3. Оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДСТРИБЮ ШЪН“ ЕОООД, гр. София
4. Оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“
ЕАД, гр. София
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5.

Оферта с вход. № 53 - 2295 - 1/18.10.2018 г. от 10:37 часа на „Енерджи Маркет“ АД,
гр. София

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията присъстват представители на средствата за масово
осведомяване.
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.
Председателят на комисията инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и
устройство на територията“ в Община Велико Търново изчете Заповед № РД 22-1776 от
19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните
задачи (посочени по-горе).
Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки, като стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП, а именно:
След отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, комисията извърши проверка за
наличието на отделни запечатани пликове „Предлагани ценови параметри” във вряка от
офертите и оповести съдържанието на опаковките. Трима от членовете на комисията
подписаха техническите предложения (образец № 3) и пликовете с надпис „Предлагани
ценови параметри” на постъпилите оферти. Приложи се и чл. 54, ал. 5 от ППЗОП.
След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията
приключи.
П.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2018 г. в 11;00
часа
На второто си заседание 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, по
реда на постъпване на офертите.
Комисията протоколира всяка липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор в протокол № 2 от дата 30.10.2018 г.
В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде 5 работни дни от получаването
на протокола от всеки от участниците, по отношение на които бе констатирано несъответствие
или липса на информация, да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията приключи работа в 11:50
часа и насрочи следващо си заседание след получаване на отговорите на участниците по
констатациите в протокол № 2. Препис от протокола беше изпратен на участниците с
приложни писма с изх. № 91-00-392/30.10.2018 г. В същия ден протоколът бе публикуван и в
Профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
Комисията приключи работа в 11:50 часа.
Н.З. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2018 г. в 10:30
часа
На третото заседание на комисията, което се проведе на 08.11.2018 г. в 10:30 ч„ се
премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието
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на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.
54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от всички участници, от които са
изискани такива. 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.

0 7 .11 .20 18 г.

06.1 1.201 8 г.

2.

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

31.1 0.201 8 г.

07.11 .20 18 г.

06.1 1.2 01 8 г

3.

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД,
гр. София

31.1 0.201 8 г.

не са изискани

4.

„ЧЕЗ
Трейд
България“
ЕООД, гр. София

31.10 .2 018 г.

07.1 1.201 8 г.

06.11.2018 г

5.

„Енерджи Маркет“ АД, гр.
София

31.10.2018 г.

не са изискани

“

-

След като разгледа документите за подбор на участниците, в т.ч. и допълнително
представените документи, изискани от комисията относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията състави списък на
допуснатите участници до следващия етап от процедурата (отваряне на ценовите
предложения), както следва:
Списък на участниците, допуснати до отваряне на ценовото предложение
I. Оферта с вход. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Баран 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
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: ofllce@cez-trade.bg
IV. Оферта 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
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Относно 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.nikolov@enekod.com:
На този етап от процедурата комисията единодушно решава, че участникът „ЕНЕКОД“
АД, гр. София следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие, поради това, че в
първоначално представения ЕЕДОП не е декларирал коректно наличието/липсата на всички
национални основания за изключване. Дадени са му указания относно коригирането на
информацията относно изискуемите обстоятелства (описани в документацията към
обществената поръчка), но и в допълнително представения ЕЕДОП информацията не е точно
и прецизно попълнена в съответствие с посоченото в документацията и изискванията на ЗОП,
а именно:
б) В Част III, Раздел Г от еЕЕДОП се предоставя информация относно следните
обстоятелства, които имат характер на национално основание за изключване:
>
Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, т. 1 и т. 2 от ЗОП само в частта за следните престъпления: кражба, грабеж,
присвоявания - по чл. 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 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. 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).
>
Липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
У
Липсата на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от Д Р
на ЗОП меж ду кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).
като тук следва да се декларира наличието/липсата на националните основания за
изключване, като се посочи единствено отговор „ДА“ или „НЕ“, 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. Участникът е представил
ЕЕДОП, в който 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
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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
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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 предлага участника „ЕНЕКОД“ АД, гр. София за
отстраняване на основание чл. 107, т. 1, предложение II 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.
Списък на участниците, които са предложени за отстраняване на този етап 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.nikolov@enekod.com

След разглеждането на представените допълнителни ЕЕДОП-и от участниците
комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
от офертите на
допуснатите участници. В представените от всички участници технически предложения по
Образец № 3 от документацията, подписани и подпечатани от оправомощените за това лица,
те са приели посочените в образеца условия и задължения, а именно: че ще изпълнят
поръчката качествено и в срок; че приемат 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 изпълняват поръчката в съответствие с техническите
спецификации и с грижата на добър търговец; че разполагат 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 са запознати с изискванията към участниците и към изпълнението на
поръчката.
Приложените образци на техническо предложение съответстват 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 участниците до отваряне и оценка на ценовите им предложения.
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.
Комисията определи отварянето и оповестяване на ценовите предложения по
процедурата за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия
и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“ да 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 да 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
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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.
Н.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 13.11.2018 г. в 14:00
часа
В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез
съобщение с изх. № 91-00-401 от 08.11.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите предложения.
На заседанието на комисията присъстват: Десислава Пехливанчева - пълномощник на
участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, гр. София (с пълномощно от Илия
Йорданов - управител), и Пенка Големанова - упълномощено лице за „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна (с пълномощно от Пламен Стефанов и Боян Кършаков управители).
На заседанието не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.
В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. 3 и предвид това, че критерият за оценка е „Найниска цена“, председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани
ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване, и ги
оповести:
I. 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@energopro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова:
Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
подпечатано от Ясен Обретенов и Весела Вачкова - пълномощници: предлагана цена
86.88 (осемдесет и шест лева и 88 ст.) лева за MWh без ДДС
2. CD - Ценово предложение
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани
ценови параметри” от оферта на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна има
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.
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:
Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
подпечатано от Илия Йорданов - управител: предлагана цена 88.11 (осемдесет и осем
лева и 11 ст.) лева за MWh без ДДС
2. CD - Ценово предложение
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
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Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани
ценови параметри” от оферта на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София
има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.
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: offlce@cez-trade.bg:
Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
подпечатано от Видьо Терзиев - пълномощник: предлагана цена 82.11 (осемдесет и два
лева и 11 ст.) лева за MWh без ДДС
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани
ценови параметри” от оферта на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София има съдържание,
съгласно предварително обявените условия на поръчката.

IV. Оферта 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:
Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
подпечатано от Христо Янулцев - Изпълнителен зиректор: предлагана цена 97.80
(деветдесет и седем лева и 80 ст.) лева за MWh без ДДС
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани
ценови параметри” от оферта на Енерджи Маркет“ АД, гр. София има съдържание, съгласно
предварително обявените условия на поръчката.

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение:
1. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна с оферта с вход. № 5300 - 224031/17.10.2018 г.
2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София е оферта е вход. № 53 - 1459 1/17.10.2018 г.
3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София с оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г.
4. „Енерджи Маркет“ АД, гр. София с оферта с вход. № 53 - 2295 - 1/18.10.2018 г.
Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че не е налице
наличие на необичайно благоприятни оферти.
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Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, и поконкретно - на предложените от тях цени (в лева без ДДС) за MWh електроенергия, както
следва:
Участник
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр.
Варна
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮ ШЪН“ ЕООД, гр.
София
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София
„Енерджи Маркет“ АД, гр. София

Предложена цена (в лева без ДДС) за
MWh електроенергия
86.88
88.11
82.11
97.80

Комисията приключи работа в 15:20 часа.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Във връзка с изложените мотиви в настоящия доклад, както и във връзка с
резултатите от оценките на офертите на участниците (съобразно подробно изложените
мотиви в протоколите от работата на комисията от дати: 22Л0.2018 г. от 14:00 часа,
30Л0.2018 г. от 11:00 часа, 08Л1.2018 г. от 10:30 часа, и 13Л1.2018 г. от 14:00 часа) по
определения в обявлението и документацията критерий за възлагане „Най-ниска цена“,
Комисията ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Велико Търново следното класиране в
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 000732018-0037, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613:
1-во място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, с предложена цена 82Л1 лв. без
ДДС за MWh електроенергия
2-ро място: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, с предложена цена
86.88 лв. без ДДС за MWh електроенергия
3-то място: „ЕРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, с предложена
цена 88.11 лв. без ДДС за MWh електроенергия
4-то място: „Енерджи Маркет“ АД, гр. София, с предложена цена 97.80 лв. без ДДС
за MWh електроенергия

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (от дати: 22.10.2018 г.
от 14:00 часа, 30.10.2018 г. от 11:00 часа, 08.11.2018 г. от 10:30 часа, и 13.11.2018 г. от 14:00
часа), подписани от членовете на комисията, както и всички документи, изготвени в хода на
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Избор на
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
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Община Велико Търново“, с публикувано решение е ГО 867258 на дата 17.09.2018 г. и
обявление с ГО 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.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, назначена със
Заповед № РД 22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:
.........................................
П РЕДСЕДАТЕЛ :..............с
инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на територията“ в
Община Велико Търрббо

И ЧЛЕНОВЕ:
................................................................................................- М ...............................................

Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителстводтл^стройство на територията“ в Община Велико Търново

Инж. Н иколю Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция
„Строителодер/к ,уотройство на територията“ в Община Велико Търново

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

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

ПОЛУЧИХ доклада на комисията па дата:

Подпис:...........
...............
(ИНЖ. ДАНИЯХ
ЛАНОВ
Кмет на Община Велико Тъпново)

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата:......

..........

Подпис:................
.........
(ИНЖ. ДА Н И Е Л ,
хх^НОВ
Кмет на Община Велико Търново)

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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