
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

жжМ&Ж........................

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, 
ал. 6 от ЗОП, чл. 108, т. 1 от ЗОП по обществена поръчка, чрез 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 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, и с прогнозна стойност
1322070.75 лева без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т. 9 от

ЗОП.
1.1.Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 

2, тел: 062 619229; 062 619 231, e-mail: mop vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.be.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/613.
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност -  

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката -  Доставка
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Избор на 

доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 
нуждите на Община Велико Търново“

11.3. Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката включва:
Доставка на електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в 

Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат 
обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия.

Координатор на балансираща група
Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ECO, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; Регистриране на графици за доставка на 
електроенергия през Уеб портал; Следене на почасовите измерени количества 
електроенергия в табличен и графичен вид; Поддържане и предаване от Изпълнителя на 
електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Община В. 
Търново; Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на 
либерализирания пазар за електрическа енергия.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613
mailto:vt@abv.bg
http://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bu/bg/profil-na-


Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на 
информация с ECO.

11.4. Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24 - 98/12.09.2018 г. на Кмета на 

Община Велико Търново инж. Даниел , Панов.
III.2. Документ, за който се отнася това Решение:
111.4. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0037.

IV. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка, чрез открита 
процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“, 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 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, и с прогнозна стойност
1322070.75 лева без ДДС:

Първо място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 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

Второ място: „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

Трето място: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ 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

Четвърто място: „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

V. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите са отразените в протоколите от работата на комисията от дати: 
Протокол № 1 от 22.10.2018 г. от 14:00 часа, Протокол № 2 от 30.10.2018 г. от 11:00 
часа, Протокол № 3 от 08.11.2018 г. от 10:30 часа, и Протокол № 4 от 13.11.2018 г. от 
14:00 часа, и Доклад от 13.11.2018 г. До всички протоколи и доклада от работата на 
комисията има осигурен свободен достъп в профила на купувача, на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.
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Съгласно условията на Възложителя отварянето на постъпилите оферти е 
започнало на 22.10.2018 г. от 14:00 часа.

В определения от Възложителя срок 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 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

2. 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

3. Оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД 
ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София 1360, Индустриални зона „Орион“, ул. 
„3020“ № 34, ет. 4, тел: 02/89 04 267, факс: 02/89 04 251, e-mail:
d.pehlivancheva@grandenergy.net

4. Оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд 
България“ ЕАД, 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

5. 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

След разглеждането на офертите относно съответствието им с поставените от 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, в т. ч. и 
допълнително представените документи, и при мотиви, изложени в протоколите от 
работата й (протокол 1 от 22.10.2018 г. в 14:00 часа; протокол 2 от 30.10.2018 г. в 11:00 
часа и протокол 3 от 08.11.2018 г. в 10:30 ч.), комисията ДОПУСКА ДО ЕТАП 
ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (предвид това, 
че определеният от възложителя критерий за оценка е „Най-ниска цена“) офертите 
на четирима от участниците, а именно:

- „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна с оферта с вход. № 
5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа

- „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София с оферта с вход. № 
53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа

- „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София с оферта с вход. № 53 - 1461 - 
2/18.10.2018 г. от 09:26 часа

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

Със съобщение с изх. № 91-00-401 от 08.11.2018 г. в съответствие с чл. 57, ал. 3 от 
ППЗОП в профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/nrofil-na- 
kupuvacha/613 е обявена датата и часа на отварянето и оповестяването на ценовите 
предложения, а именно:„ Отварянето и оповестяване на ценовите предложения ще се извърши на дата
13.11.2018 г. от 14:00 часа“.
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В изпълнение на зададените условия, и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 
на профила на купувача на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/613. е публикувано горепосоченото съобщение, чрез което са оповестени 
датата и часа за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

* % * * *

На посочената дата 13.11.2018 г. от 14:00 часа комисията е пристъпила към 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците и извършване 
на оценяването им.

I. Ценово предложение от 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:

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 е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията е извършила проверка на ценовото предложение на участника и е 
установила, 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. Ценово предложение от оферта с вход. № 53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа 
на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ 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 е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията е извършила проверка на ценовото предложение на участника и е 
установила, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
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ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия на поръчката.

III. Ценово предложение от Оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа 
на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 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:

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 е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията е извършила проверка на ценовото предложение на участника и е 
установила, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на „ЧЕЗ Трейд 
България“ ЕАД, гр. София има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия на поръчката.

IV. Ценово предложение от 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 е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията е извършила проверка на ценовото предложение на участника и е 
установила, 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 - 
22403-1/17.10.2018 г.

2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София с оферта с вход. № 53 - 
1459- 1/17.10.2018 г.

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София с оферта с вход. № 53 - 1461 -2/18.10.2018 
г.
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4. „Енерджи Маркет“ АД, гр. София с оферта е вход. № 53 - 2295 - 1/18.10.2018 г.

Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията е 
извършила проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и е установила, 
че не е налице наличие на необичайно благоприятни оферти.

Комисията е оценила ценовите предложения на участниците, и по-конкретно - на 
предложените от тях цени (в лева без ДДС) за MWh електроенергия, както следва:

Участник Предложена цена (в лева без ДДС) за 
MWh електроенергия

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

86.88

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДСТРИБЮШЪН“ ЕООД, 
гр. София

88.11

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София 82.11

„Енерджи Маркет“ АД, гр. София 97.80

* * + * *

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Във връзка с изложените мотиви в доклада от работата на комисията, във 
връзка с резултатите от оценките на офертите на участниците (съобразно подробно 
изложените мотиви в протоколите 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“, 
ОБЯВЯВАМ 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 00073-2018-0037, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/613:

1-во място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, 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

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-


3-то място: „ГРАНД 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

Във връзка с мотивите, изложени в 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, и доклада от 13.11.2018 г.,

VI. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка чрез 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 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, и с прогнозна стойност
1322070.75 лева без ДДС:

„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

на основание мотивите, съдържащи се в 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 и утвърдения доклад от 13.11.2018 г. на 
комисията, назначена със Заповед № РД 22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново инж. Даниел , Панов.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря 
на критериите за подбол

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за 
възлагане.

VII. 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 и 
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, и във 
връзка с мотивите на комисията, съдържащи се в протоколите от работата й от дати
30.10.2018 г. в 11:00 часа и 08.11.2018 г. в 10:30 ч., ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ 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,

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613
gretam
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публикувано на дата 17.09.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и 
уникален номер 00073-2018-0037 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https ://www.vel i ko-tarnovo. bg/bg/profil-na-kupuvacha/613,

оферта е 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, поради това, че е 
неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, и във 
връзка с чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, и и основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от 
ЗОП, при следните мотиви:

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 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, а в дясната 
колона е посочен отговор „НЕ“, и са визирани само основанията „1. по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 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 ЕЕДОП следва да се декларира наличието/липсата на 
националните основания за изключване, като се посочи отговор „ДЛ“ 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.

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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

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 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.

http://www.vel
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Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок по 
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/613.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок съгласно 
чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 
„Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: cpcadmin@cpc.bg, 
факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласувал:

Надя ПетровЕ
Директор на дирекния „иьществени поръчки“

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова ,
Юрисконсулт в дирекция )бшествени поръчки“

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

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg



