
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 27.03.2020 г., в 14:00 часа, в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № 
РД 22-499 от 27.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на 
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

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

2. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП.

Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-499 от 27.03.2020 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи:

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите 
оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 27.03.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от 
ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Избор на доставчик на
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електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Велико 
Търново“, с уникален номер 00073-2020-0011 в регистъра на АОП.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците. Не присъстват 
представители на средствата за масово осведомяване.

В определения от Възложителя срок са постъпили осем оферти, както следва:

I. 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

II. 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, e-mail: sales@etebg.eu

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

IV. Оферта в вход. № 53-162-1/25.03.2020 г. от 14:51 часа на „ЕНЕРЕО-ПРО Енергийни 
услуги“ ЕАД, гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна Тауърс, Кула Е, 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

V. 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 7, тел: 02/89 
59 146, факс/ 02/954 93 82, e-mail: office@cez-trade.bg, лице за контакт: Видьо Терзиев

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

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

VIII. 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

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 
оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията се подписаха върху
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запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както и на всяка страница от 
техническото предложение. Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват 
представители на участниците, чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

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

I. 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, съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. CD
2. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Христо Янулцев - изпълнителен директор
3. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП (относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) относно лицата: Анета Събева- 
Ангелова - член на съвета на директорите, и Владимир Мънев - член на съвета на директорите, 
подписана и подпечатана от Христо Янулцев - изпълнителен директор
4. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

II. 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, e-mail: sales@etebg.eu, съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заглавна страница
2. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Ивелина Димитрова - Изпълнителен директор
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3. CD c ЕЕДОП
4. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП (относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) относно лицата: Златка 
Борисова - член на Съвета на директорите, и Кирил Кирилов - член на Съвета на директорите, 
подписана и подпечатана от Ивелина Димитрова - Изпълнителен директор
5. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

III. 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,
съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Емил Коноратов - управител - стр. 1 - стр. 2
2. CD с ЕЕДОП
3. Декларация относно вписване на промяна в наименованието на дружество „АВВ 
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД в „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, подписана и подпечатана от 
Емил Коноратов - управител
4. CD - Техническо предложение
5. Техническо предложение - образец № 3
6. Декларация за съгласие с клаузите, заложени в проекта на договора, условията на процедурата и 
срока на валидност на офертата, подписана и подпечатана от Емил Коноратов - управител

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

IV. 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, съдържа:

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Ясен Обретенов и Весела Вачкова
2. CD с ЕЕДОП
3. Техническо предложение - образец № 3
4. CD „Техническо предложение“
5. Предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от Ясен Обретенов и 
Весела Вачкова - пълномощници
6. Нотариално заверено копие на пълномощно от Пламен Стефанов и Боян Кършаков

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

V. 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 7, тел: 02/89 
59 146, факс/ 02/954 93 82, e-mail: office@cez-trade.bg, лице за контакт: Видьо Терзиев,
съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Видьо Терзиев - пълномощник
2. CD с ЕЕДОП
3. Декларация по чл. 41 от ППЗОП, подписана и подпечатана от Видьо Терзиев - пълномощник 
(относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) относно лицата: Владимир Дичев - Изпълнителен директор, Атанас Димов - 
член на Съвета на директорите, и Карел Крал - член на Съвета на директорите
4. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

VI. Оферта с вход № 53-3009-1/26.03.3030 г. от 09:53 часа на „КУМЕР“ ООД, град София 
1618, ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 4, офис 12, тел: 0882 48 11 10, e-mail: office@kummerbg.com, 
лице за контакти: Емилия Илиева, съдържа:
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При отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, както 
следва: председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното 
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Емилия Илиева - управител
2. CD с ЕЕДОП
3. Декларация по чл. 41 от ППЗОП, подписана и подпечатана от Видьо Терзиев - пълномощник 
(относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 
55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) относно лицата: Йордан Йорданов - съдружник
4. Декларация относно лицата, които представляват участника (Емилия Илиева) и лицата, които са 
членове на управителни и надзорни органи на участника (Емилия Илиева - съдружник, управител, 
и Йордан Йорданов - съдружник), подписана и подпечатана от Емилия Илиева - управител
5. Заверено копие на сертификат за система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015, за 
„Търговия с електрическа енергия. Координатор на стандартна балансираща група“
6. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ .

VII. Оферта с вход. № 53 - 1459 - 2/26.03.2020 г. от 09:57 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 
ДИСТРИБЮ 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, съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1 .CD с ЕЕДОП
2. CD с Техническо предложение
3. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Илия Йорданов - управител
4. Заверени копия на референции и препоръки - стр. 2 - стр. 5
5. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

6

mailto:d.pehlivancheva@grandenergy.net


VIII. 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, съдържа:

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

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

Поради това, че на заседанието на комисията не присъстват представители на участниците, 
чл. 54, ал. 5 от ППЗОП е неприложим.

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документи и информация, съдържащи се в 
офертата - образец № 1, подписан и подпечатан от Тони Тенева - Изпълнителен директор
2. CD с ЕЕДОП
3. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, подписана и подпечатана от Тони Тенева - Изпълнителен 
директор (относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) относно лицата: Николай Даскалов - член на Съвета на 
директорите, и Силвия Йорданова - член на Съвета на директорите
4. CD „Техническо предложение“
5. Техническо предложение - образец № 3

- Отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“.

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията.

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

1. Най-късно до 10.04.2020 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на документите, 
свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая архив на 
дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете на комисията за преглед и 
анализ.

2. Най-късно на дата 27.04.2020 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги посочи в
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протокола и да го изпрати на съответния участник в деня на публикуването му в профила на 
купувача.

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

3. Най-късно на дата 30.04.2020 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените 
условия.

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 08.05.2020 г., преди която дата 
се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока оферта и да изгради 
своето мнение относно съответствието с предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 14:25 часа

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КО М И СИ Я в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................
инж. Динко Кечев -  Дирек^ргДЙрекция „Строителство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Николай Пенков Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

1

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