
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител по обществена поръчка с уникален номер в РОИ:
00073-2020-0011

№.. ... .S. . QG
гр. Велико Т ъ р н о в о ^ /т  Q)r?..2020 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 от заседание на
27.03.2020 г. в 14:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 24.04.2020 г. в 09:00 часа и 
Протокол № 3 от 04.05.2020 г. в 10:00 ч., и утвърден доклад от 04.05.2020 г. на Комисията, 
назначена със Заповед № РД 22-499 от 27.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, да 
провери съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 
1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община 
Велико Търново“, с обща прогнозна стойност 1 644 240.00 (един милион шестстотин 
четиридесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС, с публикувано решение с 
ID 960733 от дата 21.02.2020 г. и обявление за поръчка с ID 960735, и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0011, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/777

I. 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 обща прогнозна стойност 1 644 240.00
(един милион шестстотин четиридесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС, 
с публикувано решение с ID 960733 от дата 21.02.2020 г. и обявление за поръчка с ID 
960735, и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0011, 
с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777, както слевда:

1-во място: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна, с ЕИК: 
201298872, с оферта в вход. № 53-162-1/25.03.2020 г. от 14:51 часа, с адрес: гр. Варна 9009, 
бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 
340, моб: 0885 028 833, e-mail: tenders_sales_admin@energo-pro.bg, лице за контакт: Весела 
Вачкова

2-ро място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, с ЕИК: 113570147, с оферта с 
вход. № 53-1461-1/26.03.2020 г. от 09:21 часа, с адрес: гр. София 1000, пл. „Позитано № 2, ет. 
7, офис 8, тел: 02/89 59 146, факс/ 02/954 93 82, e-mail: office@cez-trade.bg, лице за контакт: 
Видьо Терзиев

3-то място: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София, с ЕИК: 131481258, с
оферта с вход. № 53 - 3008 - 1/25.03.2020 г. от 11:06 часа, с адрес: гр. София 1202, ул. „Георг
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Вашингтон“ № 41, тел: 0877 610065, факс: 02 983 6154, e-mail: op@em-global.eu, лице за 
контакт: Емил Коноратов

4-то място: „Енерджи Маркет“ АД, гр. София, с ЕИК: 131200181, е оферта с вход. 
№ 53 - 2295 - 1/23.03.2020 г. от 10:07 часа, с адрес: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 
41, тел: 02/983 1631, факс: 02/983 6058, e-mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: 
Христо Янулцев

5-то място: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София, с ЕИК: 
201208860, с оферта с вход. № 53 - 1459 - 2/26.03.2020 г. от 09:57 часа, с адрес: 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

6-то място: „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, с ЕИК: 
201869388, с оферта с вход. № 53 - 3006 - 1/24.03.2020 г. от 09:24 часа, с адрес: гр. София 
1324, бул. „Джавахарлал Неру“ № 6, ет. 7, офис 703, тел: 0894 57 12 48, факс: 02/423 29 55, е- 
mail: sales@etebg.eu

7-мо място: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, с ЕИК: 201325372, с оферта с 
вход. № 53-367-1/26.03.2020 г. от 09:59 часа, с адрес: гр. София 1619, бул. „ България“ № 118, 
тел: 02/4169843, факс: 02/4160532, e-mail: op@mostenergy.eu, лице за контакти: Людмила 
Г анчева

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

1. Относно оферта с вход. № 53 - 2295 - 1/23.03.2020 г. от 10:07 часа на „Енерджи 
Маркет“ АД, гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс: 
02/983 6058, e-mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: Христо Янулцев:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София 
са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

2. Относно оферта с вход. № 53 - 3006 - 1/24.03.2020 г. от 09:24 часа на 
„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, адрес за кореспонденция: гр. София 1324, 
бул. „Джавахарлал Неру“ № 6, ет. 7, офис 703, тел: 0894 57 12 48, факс: 02/423 29 55, е- 
mail: sales@etebg.eu:
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След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ 
ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

3. Относно Оферта с вход. № 53 - 3008 - 1/25.03.2020 г. от 11:06 часа на „Енерджи 
Маркет Глобал“ ООД, гр. София, ЕИК: 131481248, гр. София 1202, ул. „Георг 
Вашингтон“ № 41, тел: 0877 610065, факс: 02 983 6154, e-mail: op@em-global.eu, лице за 
контакт: Емил Коноратов:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, 
гр. София са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

4. Относсно Оферта в вход. № 53-162-1/25.03.2020 г. от 14:51 часа на „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна 
Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, моб: 0885 028 833, e-mail: 
tenders_sales_admin@energo-pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
услуги“ ЕАД, гр. Варна са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и. класиране на участника.
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5. Относно Оферта с вход. № 53-1461-1/26.03.2020 г. от 09:21 часа на „ЧЕЗ Трейд 
България“ ЕАД, гр. София, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Позитано № 
2, ет. 7, офис 8, тел: 02/89 59 146, факс/ 02/954 93 82, e-mail: office@cez-trade.bg, лице за 
контакт: Видьо Терзиев:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. 
София са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

6. Относно оферта с вход. № 53 - 1459 - 2/26.03.2020 г. от 09:57 часа на „ГРАНД 
ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ 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:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка 
на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие с 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

7. Относно Оферта с вход. № 53-367-1/26.03.2020 г. от 09:59 часа на „МОСТ 
ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София 1619, бул. „ България“ № 118, тел: 02/4169843, факс: 
02/4160532, e-mail: op@mostenergy.eu, лице за контакти: Людмила Ганчева:

След обстоятелствен анализ представена информация и документи, комисията е 
установила, че по отношение на офертата на участника на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. 
София са налице следните обстоятелства:

В представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
подписано и подпечатано, участникът е приел посочените в образеца условия и задължения, 
поставени от възложителя. Същото съответства на предоставения образец, както и на 
поставените изисквания. Участникът приема всички условия на Възложителя. При проверка
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на ценовото предложение също е установено, че е подготвено и представено в съответствие е 
изискванията на възложителя; няма допуснати грешки и пропуски в изчисленията на 
предложената цена. Плик „Предлагани ценови параметри” има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката. Предвид горното офертата на участника е 
допусната до оценка на ценовото предложение и класиране на участника.

Комисията е извършила класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. Съгласно определените условия в 
документацията, Глава V „Критерий за възлагане на поръчката“, критерият за оценка е „Най- 
ниска цена“. Всеки участник предлага единична цена за MW/h (мегаватчас) електроенергия в 
български лева без ДДС. Предложилият най-ниска цена за MW/h (мегаватчас) 
електроенергия в български лева без ДДС се класира на първо място, а следващите 
предложения се класират във възходящ ред.

Съобразно така определените условия, комисията е извършила класирането на 
допуснатите участници.

III. Във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „а“ от ЗОП: ОДОБРЯВАМ протоколите от работата
на комисията (Протокол № 1 от заседание на 27.03.2020 г. в 14:00 часа, Протокол № 2 от 
заседание на 24.04.2020 г. в 09:00 часа и Протокол № 3 от 04.05.2020 г. в 10:00 ч.), и 
утвърдения от Възложителя доклад от 04.05.2020 г.

IV. ОТСТРАНЯВАМ от участие:

Оферта с вход № 53-3009-1/26.03.3030 г. от 09:53 часа на „КУМЕР“ ООД, град 
София на 1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 4, офис 12, тел: 0882 48 11 10, e-mail: 
office@kummerbg.com, лице за контакти: Емилия Илиева, поради следните мотиви:

Представеното Техническо предложение по Образец № 3 от документацията, 
съдържащо зададените от Възложителя условия и задължения за участниците, съдържа дата, 
име и фамилия, и длъжност на управителя. Комисията е установила, че образецът не 
съдържа подпис и печат на представляващия дружеството, респективно липсва правно 
обвързващ подпис на управителя на дружеството. Представено по този начин 
(неподписано), техническото предложение на участника е нелигитимно по отношение на 
неговата правна обвързаност с направените предложения за изпълнение на поръчката. 
Съгласно условията на Възложителя, с приложеният образец № 3 участникът следва да 
декларира: че с подаване на офертата се съгласява с всички условия на Възложителя, в т. ч. с 
определения от него срок на валидност на офертите (съобразно посоченото в обявлението) и 
с проекта на договор; че ако бъде избран за изпълнител ще изпълня поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между него и възложителя; 
ангажира се да изпълняват поръчката за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата 
на регистрация на първия график за доставка или до достигане на определената максимална 
прогнозна стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано; заявява, че 
ще спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички 
нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), цялото 
действащо законодателство, касаещо предмета на поръчката, както и разпорежданията на 
Електроенергийния системен оператор, така че да не бъде отстранен от пазара на
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балансираща енергия. С неполагането на подпис от правнообвързващото лице върху образец 
№ 3 - Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП, участника на практика не е 
декларирал информацията, която е посочена в съдържанието на образеца, което я прави 
липсваща, както прави липсващ и съответния задължителен образец. Съгласно условията на 
документацията на стр. 21: Глава II „Указания за подготовка на офертата“, раздел 1 „Общи
положения за представяне на офертата”: „  Документите в офертата се подписват от
лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към 
Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече 
представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на
документи с подписите на представляващите „само заедно”  “. Така представеното
техническо предложение не може да бъде прието за такова поради факта, че реално то не е 
подписано, тъй като не е обвързано с подписа на представляващия участника и като такова е 
несъществуващо, т.е. документ „техническо предложение“ липсва.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № РД 24- 17 от 
дата 18.02.2020 г. за откриване на процедурата на Кмета на Община Велико Търново, с което 
решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 
Решението е влязло в законна сила и утвърдените е него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, 
комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 
допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а 
съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не 
отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря”. Съгласно чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП 
възложителят отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Цитираните правни норми не 
предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка 
при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.

Констатираната липса на Техническо предложение от офертата на „КУМЕР“ 
ООД, град София, което е задължително за представяне, съгласно предварително 
обявените условия е основание участника за бъде отстранен от последващо участие в 
процедурата.

Във връзка с гореизложените констатации мотиви, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 5 от 
ППЗОП, и във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „г“, комисията единодушно е предложила 
отстраняване на участника „КУМЕР“ ООД, град София с оферта с вход № 53-3009- 
1/26.03.3030 г. от 09:53 часа, от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, 
предл. II-ро, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията за 
обществената поръчка и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите 
на Община Велико Търново“, с обща прогнозна стойност 1 644 240.00 (един милион 
шестстотин четиридесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС, с публикувано 
решение с ID 960733 от дата 21.02.2020 г. и обявление за поръчка с ID 960735, и с уникален
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номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0011, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/777:

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна, с ЕИК: 201298872, с оферта е 
вход. № 53-162-1/25.03.2020 г. от 14:51 часа, с адрес: гр. Варна 9009, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, моб: 0885 
028 833, e-mail: tenders_sales_admin@energo-pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова, с 
предложена най-ниска цена за MW/h (мегаватчас) електроенергия в български лева без 
ДДС, класиран на I-во място съгласно определения от Възложителя критерий за оценка

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед РД 22-499 от 27.03.2020 г. на 

Кмета на Община Велико Търново, и протоколи от работата й от дати, както следва: 
Протокол № 1 от заседание на 27.03.2020 г. в 14:00 часа, Протокол № 2 от заседание на
24.04.2020 г. в 09:00 часа и Протокол № 3 от 04.05.2020 г. в 10:00 ч., и утвърден доклад от
04.05.2020 г.

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 същия отговаря на 
критериите за подбор;

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

VI. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно 
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777.

VII. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- 
дневен срок от получаваГшто му. Жалбата се подава до Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, рул.,[Витоша” №18, с копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение ijia решенцето ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ

Съгласувал: 
Надя Петрова

Изготвил и съгласувал': 
Трета Маринова
Юрисконсулт в дирекция Ь/ГЪ

7

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
mailto:tenders_sales_admin@energo-pro.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777
gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679




