
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 24.04.2020 г. в 09:00 часа, в сградата на Община Велико Търново 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, 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 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. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то 
възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

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, и констатира следното:

I. 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, е- 
mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: Христо Янулцев:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Христо 
Януцев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
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- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация. В Част II: Информация 
за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, което представлява участника, а именно: Христо 
Януцев -  Изпълнителен директор и Член на съвета на директорите. В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#2; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено лицето Владимир Мънев -  член на Съвета на директорите. В Част 
II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор #3; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за 
представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето Анета Събева-Ангелова -  член 
на Съвета на директорите. При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК 
на участника е видно, че като представител е посочен Христо Януцев, а като Съвет на 
директорите - Христо Януцев, Владимир Мънев и Анета Събева-Ангелова. Посочената от 
участника информация в ЕЕДОП съвпада с данните от публичния регистър. В офертата си 
участникът е представил подписана и подпечатана от Изпълнителния директор Христо 
Янулцев 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.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП участникът е посочил: 1. URL www.dker.bg; Лицензия №  Л- 
194-15 от 28.11.2005 г. за дейността "търговия с електрическа енергия" - за срок до 
28.11.2025г.; Решение №  И2-Л-194/09.07.2012г. за допълване на лиценза с права и задължения
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на координатор на стандартна балансираща група. Издаден(о) от Държавна комисия за 
енергийно и водно регулиране; 2. URL www.eso.bg; Код 32XENERGYMARKET1 - статус 
"активен" Издаден(о) от Електроенергиен системен оператор ЕАД; 3. Посочено е, че 
„ Енерджи Маркет АД  има 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, към чиято мрежа са присъединени обектите на Възложителя”.

В съответствие с чл. 67, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП: ал. 1: „При подаване на заявление за 
участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация; ал. 8: „Възложителят няма право да изисква 
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки", както и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП: „При извършването на предварителния подбор и на 
всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица“, комисията приема, че посочената от 
участника в ЕЕДОП информация относно номер, под който е вписан в регистъра на КЕВР, 
удостоверява съответствието му с поставените изисквания за годност.

При справка на посочените URL адреси: www.dker.bg и www.eso.bg, представената от 
участника информация относно лиценза за „търговия с електрическа енергия” и регистрацията 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на ECO ЕАД по посочения 
EIC код, се потвърждава. Същият е вписан в Регистъра на КЕВР за лицензите за „ търговия 
с електрическа енергия ” под №  160, откъдето се потвърждава посочената информация за № 
JI-194-15/28.11.2005 г. на решението за издаване на лицензията, а след проверка в „Регистър 
на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи 
групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД) по посочения EIC код е 
видно, че участникът е вписан в същия под № 9 и е със статус „активен“.

Така представената информация удостоверява съответствието на участника с 
поставените изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1.Търговия с електрическа енергия в общ обем на 34 802 МВч; Сума 
4449814.00 BGN; Начална дата 01-09-2017; Крайна дата 01-09-2018; Получатели 
Водоснабдяване и канализация - Шумен ООД, ЕИК 837068284; 2. Търговия с електрическа 
енергия в общ обем на 25 922 МВч; Сума 2384992.07 BGN; Начална дата 01-10-2017; Крайна 
дата 30-09-2018; Получатели Албена АД, ЕИК 834025872.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.
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В раздел Г : Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 
на ЕЕДОП, участникът е посочил: URL www.energymarketad.com; ISO 9001:2015; №  
BG.121461Q/U; Търговия с електрическа енергия и енергийни ресурси. Координатор на 
стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група; Издаден: 
29 март 2019 г.; Валиден: 30 март 2022 г. Издаден(о) от Bureau Veritas Certification Holding.

C така посоченото участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване 
относно притежаването на посочения сертификат.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 вход. № 53 - 2295 - 1/23.03.2020 г. от 10:07 
часа на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София 1202, ул. „Ееорг Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, 
факс: 02/983 6058, e-mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: Христо Янулцев, до етап 
разглеждане на техническото предложение.

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

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Ивелина 
Димитрова.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация. В Част II: Информация 
за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството 
(форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, което представлява участника, а именно: Ивелина 
Димитрова -  Изпълнителен директор. В Част II: Информация за икономическия оператор, част 
Б: Информация за представителите на икономическия оператор #2; в поле „Ако е необходимо, 
посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено 
лицето Златка Борисова -  член на Съвета на директорите. В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#3; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено лицето Кирил Кирилов -  член на Съвета на директорите. При 
справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, че като 
представител е посочена Ивелина Димитрова, а като членове на Съвета на директорите -  
Ивелина Димитрова, Кирил Кирилов и Златка Борисова. Посочената от участника информация 
в ЕЕДОП съвпада с данните от публичния регистър. В офертата си участникът е представил 
подписана и подпечатана от Изпълнителния директор Ивелина Димитрова декларация по чл. 
41, ал. 1 от ППЗОП относно достоверността на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства по чл.
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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.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част И. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП участникът „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД е 
посочил: 1. URL http://www.dker.bg; http://www.eso.bg. Лицензия за търговия с електрическа 
енергия № Л-386-15 от 16.07.2012 г. и Решение № И1-Л-386 от 31.01.2019 г. за изменения и 
допълнения с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”. 
Посочено е, че дружеството е вписано в Регистър на търговските участници, регистрирани 
като координатори на стандартни балансиращи групи с EIC 32X001100101143Y и статус 
„активен” в регистъра на ECO ЕАД. Посочени са Рамкови договори с ЧЕЗ Разпределение 
България АД, Електроразпределение Юг ЕАД, Електроразпределение Север АД и 
Електроразпределение Златни пясъци АД.

В съответствие с чл. 67, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП: ал. 1: „При подаване на заявление за 
участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация; ал. 8: „Възложителят няма право да изисква 
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки“, както и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП: „При извършването на предварителния подбор и на 
всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица“, комисията приема, че посочената от
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участника в ЕЕДОП информация относно номер, под който е вписан в регистъра на КЕВР, 
удостоверява съответствието му с поставените изисквания за годност.

При справка на посочените URL адреси: www.dker.bg и www.eso.bg, представената от 
участника информация относно лиценза за „търговия с електрическа енергия” и регистрацията 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на ECO ЕАД по посочения 
EIC код, се потвърждава. Същият е вписан в Регистъра на КЕВР за лицензите за ,, търговия 
с електрическа енергия ” под №  359, откъдето се потвърждава посочената информация за № 
Л-386-15 /16.07.2012 г. на решението за издаване на лицензията, а след проверка в „Регистър 
на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи 
групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД) по посочения EIC код е 
видно, че участникът е вписан в същия под № 68 и е със статус „активен“.

Така представената информация удостоверява съответствието на участника с 
поставените изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1 .Доставка на нетна ел. енергия и координатор на балансираща група; 
Количество: 252 826.140 MWh; Сума 29703496.43 BGN; Начална дата 21-07-2018; Крайна дата 
31-12-2018; Получатели МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК; 2. Доставка на нетна ел. енергия и 
координатор на балансираща група; Количество: 84 576 MWh; Сума 6656131.20 BGN; 
Начална дата 01-09-2018; Крайна дата 31-12-2018; Получатели Лукойл Нефтохим Бургас АД;
3. Доставка на електрическа енергия Количество: 463 123,110 MWh; Сума 38415103.11 BGN; 
Начална дата 01-07-2018; Крайна дата 31-12-2018; Получатели ECO ЕАД.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 
на ЕЕДОП, участникът е посочил: Внедрена система за управление на качеството с обхват 
"Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартни балансираща група" и 
сертифицирана спрямо изискванията на ISO 9001:2015, Издаден(о) от INTERTEK - 
сертификат № 0087490/21.02.2019 г.

С така посоченото участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване 
относно притежаването на посочения сертификат.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап разглеждане на техническото предложение.
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III. 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:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Емил 
Коноратов

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено лицето, което представлява участника, а именно: Емил Коноратов
- Управител.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че като управител е посочен Емил Коноратов.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III.1) Условия за участие, III.1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП „Енерджи Маркет Глобал“ ООД е посочил: 1. Лицензия за 
дейността „търговия с електрическа енергия” № Л-280-15 от 15.09.2008 г„ с валидност до
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15.09.2028 г., допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща 
група” с Решение № И1-Л-280/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия, и Решение 
№ И2-Л-280/17.05.2018 г. за удължаване на срока на валидността на лицензията с 10 години, 
като е посочен линк. Посочено е, че участникът е вписан под № 247 в Публичния регистър на 
КЕВР и е препратено към съответната страница (откъдето информацията се потвърждава); 2. 
Регистрация в регистрите на ECO ЕАД под № 43 с идентификационен EIC код 32XAVV- 
ELEKTRO-C като търговец на електроенергия и координатор на стандартна балансираща 
група със статус „активен”, и също е посочен линк за проверка, от който информацията се 
потвърждава; 3. Сключен рамков договор № РД 19-3/18.10.2019 г. по смисъла на ПТЕЕ със 
мрежовия оператор „Електроразпределение Север” АД.

При справка на посочените от участника URL адреси представената от участника 
информация се потвърждава.

Посочената от участника в ЕЕДОП информация удостоверява съответствието на 
участника с поставените изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год„ считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: Доставка на електрическа енергия с обем 24 000 MWh и координатор на 
стандартна балансираща група; Сума 6900000.00 BGN; Начална дата 01-05-2019; Крайна 
дата 31-12-2019; Получатели ВиК-Добрич АД, ЕИК204219357; база данни 
http://www.vikdobrich.bg/vik/PCDetails/5104, поръчка АОП № 05374-2018-0008; ВиК-Добрич 
АД

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 
на ЕЕДОП, участникът е посочил: http://www.avvelectrificirane.com/za-nas/; ISO 9001:2015 № 
BG.121662Q/U Търговия с електрическа енергия. Координатор на стандартна балансираща 
група. Издаден: 28 Януари 2020 г.; Валидност: 30 Януари 2023 г.; Издаден(о) от Bureau Veritas 
Certification.

С така посоченото участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване 
относно притежаването на посочения сертификат.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап разглеждане на техническото предложение.
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IV. Относно 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:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Яна 
Димитрова, Пламен Стефанов, Боян Кършаков, Ясен Обретенов и Весела Вачкова.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено лицето, което представлява участника, а именно: Пламен Стефанов
-  Изпълнителен директор. В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор #2; в поле „Ако е необходимо, 
посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено 
лицето Боян Кършаков -  Изпълнителен директор. В Част II: Информация за икономическия 
оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #3; в поле „Ако 
е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” 
е посочено лицето Яна Димитрова -  Изпълнителен директор.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #4; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството Ясен Обретенов -  Пълномощник, а в част II: 
Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор #5, в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за 
представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето Весела Вачкова -  
пълномощник. За посочените пълномощници е описан обхвата на представителната им власт.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че представляващите участника са горепосочените членове на Съвета на директорите -  Боян 
Кършаков, Яна Димитрова и Пламен Стефанов. Посочените в ЕЕДОП Весела Вачкова и Ясен 
Обретенов са пълномощници, което се подкрепя и от представеното в офертата нотариално 
заверено копие на пълномощно.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:
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Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП участникът е посочил: „URL
http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; http://eso.bg/?did=26; № Л-360-15/21.07.2011 г. - Лицензия 
за дейността търговия с електрическа енергия", включваща дейността "координатор на 
балансираща група" издадена от КЕВР; Решение № И1-Л-360-/09.12.2013 г. Изменя лицензия 
-18- № Л-360-15/21.07.2011 г.; дата на издаване: 21.07.2011 г„ валидна до: 21.07.2021 г.; ECO 
32X001100100373М - статус Активен; Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР); 
Per. в ECO - Електроенергиен системен оператор ЕАД; ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД 
има сключени рамкови договори по смисъла на ПТЕЕ с всички лицензирани мрежови 
оператори. Номерът на удостоверението за сключен рамков по чл. 11, т.13 и във връзка с чл.23 
ПТЕЕ, договор между участникът ЕНЕРЕО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД и 
Електроразпределение Север АД ИзхК - EDN-1486/27.02.2020 г” .

В съответствие с чл. 67, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП: ал. 1: „При подаване на заявление за 
участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация; ал. 8: „Възложителят няма право да изисква 
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки“, както и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП: „При извършването на предварителния подбор и на 
всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица“, комисията приема, че посочената от 
участника в ЕЕДОП информация относно номер, под който е вписан в регистъра на КЕВР, 
удостоверява съответствието му с поставените изисквания за годност.

От информацията, съдържаща се на публичния портал на КЕВР: 
http://portal.dker.bg/registri/razreshenia, относно посочения № JI-360-15 е видно следното: „№ 
302, Титуляр на разрешението: „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД, „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
услуги“ ЕООД; номер на решението за издаване на разрешение: № Р-302/05.12.2019 г.; 
описание на дейността:

1. На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за енергетиката, чл. 87, ал. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 
1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката дава 
разрешение за преобразуване на ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг “ ЕАД чрез вливане в дружеството 
на „ ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги “ ЕООД;
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 52, ал. 2, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за
енергетиката и чл. 71, ал. 1, т. 3, чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба №  3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката прекратява лицензия №  J1-199-15 от 27.02.2006 
г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 
„координатор на стандартна балансираща група“ и на „координатор на комбинирана 
балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД;

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона за енергетиката 
отказва да продължи срока на издадената на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД лицензия №  Л- 
360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права 
и задължения на „ координатор на стандартна балансираща група “;

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 52, ал. 2 от Закона за
енергетиката и чл. 61, ал.. 2, т. 1 и чл. 88, ал. 3, т. 1 от Наредба №  3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката изменя лицензия №  Л-360-15 от 21.07.2011 г. за 
дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на 
„ координатор на стандартна балансираща група “, издадена на „ ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг “ 
ЕАД, ново наименование ,, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги “ ЕАД, като допълва същата с 
права и задължения на „ координатор на комбинирана балансираща група “;

5. Решенията по т. 2 и т. 4 влизат в сила от датата на вписване на преобразуването 
в Търговския регистър и новото наименование на приемащото дружество.

При справка на посочените в ЕЕДОП URL адреси: www.dker.bg и www.eso.bg, 
представената от участника информация относно лиценза за „търговия с електрическа 
енергия”, включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща 
група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, и регистрацията му в „Регистър на координаторите на 
стандартни балансиращи групи” ECO ЕАД по посочения EIC код, се потвърждава.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1. Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група - 20 000 МВтч; Сума 1460000 BGN; Начална дата 01-07-2017; Крайна дата 30-06-2018; 
Получатели Кроношпан България ЕООД; 2. Доставка на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група -  24595 МВтч; Сума 1788056.50 BGN; Начална дата 01-08-2017; 
Крайна дата 31 -07-2018; Получатели Мегапорт ООД.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление 
на ЕЕДОП, участникът е посочил: „URL: https://www.energo-pro-
energyservices.bg/clients/overview/sistema-za-upravleniena-Kachestvoto; Сертификат-
BG18/871593, система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 с 
предметен обхват "търговия с електрическа енергия,, и „координатор на балансираща група”. 
Дата на издаване - 03.02.2018 г„ валиден до - 02.02.2021 г. Системата за управление на Енерго 
- Про Трейдинг ЕАД е регистрирана от Intertek за съответствие с изискванията на: ISO
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9001:2015. Системата за управление е приложима за: Търговия с електрическа енергия, 
природен газ и гаранции за произход. Номер на сертификат: QMS 170516-01; Дата на издаване 
- 01.08.2017 г., валиден до 31.07.2020 г. Издаден(о) от SGS; Intertek Total Quality. Assured”.

C така посоченото участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване 
относно притежаването на посочения сертификат.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап разглеждане на 
техническото предложение.

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

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Владимир 
Дичев -  Изпълнителен директор, Атанас Димов -  член на Съвета на директорите, Карел Крал
-  член на Съвета на директорите, и Видьо Терзиев -  пълномощник.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част И: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” са посочени лицата, които представляват участника, а именно: Владимир 
Дичев -  Изпълнителен директор, Атанас Димов -  член на Съвета на директорите, Карел Крал
-  член на Съвета на директорите, както и Видьо Терзиев -  пълномощник. Посочен е и обхвата 
на представителната власт на посочения пълномощник.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че представляващите участника са горепосочените лица -  Атанас Димов, Владимир Дичев и 
Карел Крал.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В:
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Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП, раздел А: Годност, т. 1) участникът е посочил: „ .... Комисия 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) -  лицензия за търговия с електрическа енергия № JI- 
191-15/ 04.07.2005 г.; Решение № И1-Л- 191/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на 
лицензия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група; Решение на 
ДКЕВР № И2-Л- 191/06.10.2014 г. за изменение на лицензия с права и задължения на 
координатор на комбинирана балансираща група; Решение на ДКЕВР № ИЗ-Л- 191/06.10.2014 
г. за продължаване срока на лицензия до 2025г. Посочено е още: „Регистър на Електроенергиен 
системен оператор; www.eso.bg, Регистър на търговските участници на Електроенергиен 
системен оператор; кодов номер 32XCEZ-TRADE-BG3 -  статус активен”, както и „Рамков 
договор с „Енерго-Про Мрежи” АД”.

В съответствие с чл. 67, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП: ал. 1: „При подаване на заявление за 
участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация; ал. 8: „Възложителят няма право да изисква 
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки“, както и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП: „При извършването на предварителния подбор и на 
всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица“, комисията приема, че посочената от 
участника в ЕЕДОП информация относно номер, под който е вписан в регистъра на КЕВР, 
удостоверява съответствието му с поставените изисквания за годност.

При справка на посочените URL адреси: www.dker.bg и www.eso.bg, представената от 
участника информация относно лиценза за „търговия с електрическа енергия” и регистрацията 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на ECO ЕАД по посочения 
EIC код, се потвърждава. Същият е вписан в Регистъра на КЕВР за лицензите за ,, търговия 
с електрическа енергия’’ под № 157, откъдето се потвърждава посочената информация за № 
Л-191-15/ 04.07.2005 г. на решението за издаване на лицензията, а след проверка в „Регистър
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на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи 
групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД) по посочения EIC код е 
видно, че участникът е вписан в същия под № 1 и е със статус „активен“.

Така представената информация удостоверява съответствието на участника с 
поставените изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1. Доставка (покупка) на нетна електрическа енергия на средно 
напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна 
балансираща група', Стойност: 2510988.21 лв. без ДДС; Количество: 20 992.47 MWh; дати: 01- 
03-2018 г .-31-
OS- 2018. Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр.Пловдив; 2. Доставка (покупка) на нетна 
електрическа енергия на високо, средно, ниско напрежение по свободно договорени цени и 
избор на координатор на стандартна балансираща група; Стойност: 2572784.36 лв. без ДДС; 
Количество: 26613,00 MWh; дати: 01-01-2019г,- 31-12-2019г.; Водоснабдяване и канализация 
ЕООД, гр. Плевен“.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за еколотично 
управление, участникът е посочил: „Валиден Сертификат за внедрена система за управление 
на качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват на дейности: Търговия с електрическа 
енергия, координатор на стандартна балансираща група и консултантски услуги в сферата на 
енергетиката; сертификат номер 13341, издаден от Transpacific Certification Ltd.; валидност 
дата: 14.07.2017г.-13.07.2020г.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с
поставеното изискване да прилага 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”.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап разглеждане на техническото предложение.
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VI. Относно 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:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Емилия 
Илиева.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” са посочени лицата, които представляват участника, а именно: Емилия Илиева
-  съдружник, управител, Йордан Йорданов - съдружник.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че представляващите участника са горепосочените лица -  Емилия Илиева -  съдружник, 
управител, Йордан Йорданов -  съдружник.

В офертата си участникът е представил подписана и подпечатана от управителя Емилия 
Илиева 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 лицето: 
Йордан Йорданов - съдружник.

В офертата е представена и 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.

>  В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Еодност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включваш права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ECO ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото
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изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП, раздел А: Годност, т. 1) участникът е посочил: валидна 
лицензия за търговия с електрическа енергия №  JI-478-15/01.09.2016 г., ведно с решения на 
КЕВР допълващи лицензията с права и задължения на координатор на стандартна и 
комбинирана балансираща група (Решение № JI-478 от 01,09.2016г.); http://www.dker.bg 
http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html http://www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/res-1478- 
2016.pdf; Номер на вписване в публичен регистър на КЕВР -  451; Регистър на 
координаторите на стандартна БГ EIC код 32X001100101200В, статус „активен“; 
Удостоверение за регистрация от ” ЕСО” ЕАД „ЕСО“ ЕАД, http://www.eso.bg/, ....", както и 
сключен рамков договор с "Електроразпределение Север" АД”. Посочени са издателите 
на съответните удостоверения - КЕВР, ЕСО ЕАД и "Електроразпределение Север" АД.

При справка на посочените URL адреси представената от участника информация 
относно лиценза за „търговия с електрическа енергия” и регистрацията в „Регистър на 
координаторите на стандартни балансиращи групи” на ЕСО ЕАД по посочения EIC код, се 
потвърждава. Същият е вписан в Регистъра на КЕВР за лицензите за „търговия с 
електрическа енергия ” под посочения №  451, откъдето се потвърждава и информацията за № 
JI-478-15/01.09.2016 г. на решението за издаване на лицензията, а след проверка в „Регистър 
на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи 
групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) по посочения EIC код е 
видно, че участникът е вписан в същия под № 50 и е със статус „активен“.

Така представената информация удостоверява съответствието на участника с 
поставените изисквания за годност. 

>  По отношение на изискването за Технически и професионални 
възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1. Доставка на нетна електрическа енергия (СРН/НН) - 6671,78 MWh 
(СРН 3719.05
МВч и НН - 2952,73 МВч), координатор на стандартна балансираща група; Сума 587598 
BGN; Начална дата 01-01-2018; Крайна дата 31-07-2019; Получатели ВиК ЕООД Смолян; 2. 
Доставка на нетна електрическа енергия (СРН/НН) - 2850 MWh (СРН-1940 МВч и НН- 910 
МВч), координатор на стандартна балансираща група; Сума 250173 BGN; Начална дата 01- 
01-2018; Крайна дата 31-12-2018; Получатели „Битоля 1“ ООД; 3. Доставка на нетна 
електрическа енергия (НН) - 6530,507 MWh и координатор на стандартна балансираща 
група; Сума552629 BGN; Начална дата 01-09-2018; Крайна дата 30-06-2019; Получатели ВИК 
Сливен.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за еколотично 
управление, участникът е посочил: „https://www.tuv-nord.com/bg/bg/produkti-i-
uslugi/sertifikacija-na-sistemi/; Сертификат за качество по ISO 9001:2015 с обхват „Търговия с
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електрическа енергия. Координатор на стандартна балансираща група”, издаден от TuV NORD 
CERT GmbH; Сертификат № 32 100 190222 Доклад от одит № 3219 2071 Валиден до: 2023-01- 
05; Издаден(о) от TuV NORD CERT GmbH”.

C така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване да прилага 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”.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, е- 
mail: office@kummerbg.com, лице за контакти: Емилия Илиева, до етап разглеждане на
техническото предложение.

VII. 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:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Илия 
Йорданов и Надежда Арсова.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” са посочени лицата, които представляват участника, а именно: Илия Йорданов
-  управител, Надежда Арсова -  собственик на капитала.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че представляващото участника лице е Илия Йорданов -  управител, а Надежда Арсова е 
едноличния собственик на капитала.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

mailto:office@kummerbg.com
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У По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП, раздел А: Годност, т. 1) участникът е посочил: 
http://www.dker.bg/; 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. 
Дружеството е регистрирано като координатор на стандартна балансираща група, с кодов № 
32X0011001003133 и е вписан в „ЕСО“ ЕАД със статус „активен“. Има сключен рамков 
договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и 
„ЕНЕРГО -  ПРО Мрежи“ АД по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.

В съответствие с чл. 67, ал. 1 и ал. 8 от ЗОП: ал. 1: „При подаване на заявление за 
участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, 
изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация; ал. 8: „Възложителят няма право да изисква 
документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да 
бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 
членки “, както и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП: „При извършването на предварителния подбор и на 
всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица“, комисията приема, че посочената от 
участника в ЕЕДОП информация относно номер, под който е вписан в регистъра на КЕВР, 
удостоверява съответствието му с поставените изисквания за годност.

При справка на посочения URL адрес представената от участника информация относно 
лиценза за „търговия с електрическа енергия” и регистрацията в „Регистър на координаторите 
на стандартни балансиращи групи” на ЕСО ЕАД по посочения EIC код, се потвърждава. 
Същият е вписан в Регистъра на КЕВР за лицензите за ,, търговия с електрическа енергия ’’ 
под №  320, откъдето се потвърждава посочената информация за № JI-349-15/17.01.2011 г. на 
решението за издаване на лицензията, а след проверка в „Регистър на търговските участници 
регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) по посочения EIC код е видно, че участникът е вписан в 
същия под № 21 и е със статус „активен“.

Така представената информация удостоверява съответствието на участника с 
поставените изисквания за годност.

http://www.dker.bg/


В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: 1 .Доставка на нетна ел. Енергия и координатор на балансираща група; 
Количество: 41 297,390 MWh; Сума 6453329.67 BGN; Начална дата 01-02-2018; Крайна дата 
30-04-2019; Получатели “ТОПЛОФИКАЦИЯ - СОФИЯ” ЕАД; 2. Доставка на нетна ел. 
Енергия и координатор на балансираща група; Количество: 64 636,769 MWh; Сума 8109178.48 
BGN; Начална дата 01-05-2017; Крайна дата 31-05-2019; Получатели „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ 
ЕАД; 3. Доставка на нетна ел. Енергия и координатор на балансираща група; Количество: 
59 229,531 MWh; Сума 4751438.11 BGN; Начална дата 01-05-2017; Крайна дата 31-05-2019; 
Получатели „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД; 4. Доставка на нетна ел. Енергия и координатор 
на балансираща група; Количество: 36 315,855 MWh; Сума 5464753.65 BGN; Начална дата 01- 
05-2017; Крайна дата 31-05-2019; Получатели „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК“ АД.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за еколотично 
управление, участникът е посочил: „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 Първоначална дата на издаване: 20.05.2014 
г. Начало на ресертификационния цикъл: 20.05.2017 г. валиден до 19.05.2020 г.; Издаден(о) от 
BUREAU VERITAS Certification Holding SAS-UK Branch”.

C така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване да прилага 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”.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап разглеждане на техническото предложение.

^  По отношение на изискването за Технически и професионални
възможности:

VIII. 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:
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По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Тони 
Тенева.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП са следните:
- правно-организационна форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в Част II: 
Информация за икономическия оператор, и раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, е представена следната информация: В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор 
#1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” са посочени лицата, които представляват участника, а именно: Тони Тенева -  
Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите; Силвия Йорданова -  член на Съвета 
на директорите; Николай Даскалов -  член на Съвета на директорите.

При справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ по ЕИК на участника е видно, 
че представляващото участника лице е Тони Тенева, а членовете на Съвета на директорите са 
посочените в ЕЕДОП лица Тони Тенева, Силвия Йорданова, и Николай Даскалов.

Посочената от участника информация в ЕЕДОП съвпада с данните от публичния 
регистър. В офертата си участникът е представил 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.

> В еЕЕДОП участникът е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“.

>  По отношение на изискването за годност:

Съгласно поставените от Възложителя изисквания в обявлението - раздел III „Правна, 
икономическа, финансова и техническа информация”, III. 1) Условия за участие, III. 1.1) 
Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с 
вписването в професионални или търговски регистри и в документацията, Участникът следва 
да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39, 
ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участниците посочват и 
номер, под който са вписани в публичния регистър на лицензните за дейността, поддържан от 
КЕВР. Другото поставено от възложителя изискване е: участникът да притежава регистрация 
в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), и да посочи EIC код, със статус "Активен". Третото 
изискване за годност е участникът да има сключен Рамков договор по чл. 11, т. 13 във връзка 
с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със съответния оператор на 
електроразпределителната мрежа.

В представения ЕЕДОП, раздел А: Годност, участникът е посочил:
„http://www.dker.bg/; http://www.eso.bg; Лицензия за търговия с електрическа енергия №  Л-

http://www.dker.bg/
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355-15/20.04.2011 г., ведно с решения на ДКЕВР, допълващи лицензията с права и задължения 
на координатор на стандартна балансираща група (Решение № И1-Л-355 от 08.07.2013г.) и 
комбинирана балансираща група (Решение № И2- JI-355 от 12.12.2013г.) http://www.dker.bg - 
http:// www.dker.bg/files/DOWNLOAD/ res_l-355_ll.pdf, http://www.dker.bg/files/ 
D0W NL0AD/resi2-
l-355-2013.pdf, http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_il- l-355_13.pdf; Номер на вписване в 
публичен регистър на КЕВР -  326; Валидност на лицензията - 10 години; http:// www.dker.bg/ 
firmi listbg.php? LIC=0&P=374&SP=395&OID= Регистър на търговските участници (EIC код- 
32X001100100616М; кодов номер TZZ211; статус „активен“): - http://
www.tso.bg/uploads/file/eto/bg/pdf/RegisterMP.pdf, Регистър на координаторите на 
стандартна БГ(Е1С код 32X001100100616М, кодов номер CBG012; статус „активен“) - 
http://www.tso.bg/default.aspx/ spisaknakoordinatoritenabalansirashti/ bg („ЕСО“ ЕАД, 
www.tso.bg;); "Мост Енерджи" АД има сключен валиден Рамков договор по чл. 11, т. 13 във 
връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) с 
Електроразпределение Север АД', Издаден(о) от КЕВР и ЕСО ЕАД”.

При справка на посочените от участника URL адреси представената от участника 
информация се потвърждава.

Посочената от участника в ЕЕДОП информация удостоверява съответствието на 
участника с поставените изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за Технически и професионални възможности:

В раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, участникът е 
посочил извършени от него дейности с предмет и обем идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, през последните 3 (три) год., считано от датата на подаване на 
офертата, а именно: „1. Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на 
стандартна
балансираща група. Доставено количество ЕЕ за срок на договор: 11 000 MWh - НН, 3767,213 
MWh -  СРН; Сума 1704876- BGN; Начална дата 01-12-2016; Крайна дата 30-11-2017; 
Получатели Водоснабдяване и канализация ООД Враца гр. Враца, ул. Александър 
Стамболийски № 2, тел. 092 661223 - http://www.aop.bg/case2.php?
mode=show_doc&doc_id:=821413&newver=2; 2. Доставка на нетна активна електрическа 
енергия, координатор на стандартна балансираща група. Доставено количество ЕЕ за срок 
на договор: 31 100 MWh; Сума 2123983.55 BGN; Начална дата 01-02-2017; Крайна дата 31-01- 
2018; Получатели Водоснабдяване и Канализация ЕООД, ул. Сакар 2, България 6300, Хасково, 
Тел.: 038 893620278, E-mail: zop@vik.haskovo.com, Факс: 038 665484
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=830084&newver=2; 3. Доставка на 
нетна активна електрическа енергия, координатор на БГ. Доставено количество ЕЕ за срок 
на договор: 11 000 MWh за НН 0,4 kV и 4 000,000 MWh за СрН 20 kV  ; 
http://www.aop.bg/case2.php? mode=show_doc&doc_id=882486&newver=2; Сума 2017575.54 
BGN; Начална дата 01-12-2017; Крайна дата 30-11-2018; Получатели Водоснабдяване и 
канализация ООД Враца гр. Враца, ул. Александър Стамболийски № 2, тел. 092 661223”. 
Посочено е, че информацията е достъпна безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС, както и съответните URL
„http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=821413&newver=::2 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=830084&newver=2 
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=882486&newver=2”, и код. 
Информацията е налична в АОП.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване относно наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет и
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обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) 
години („търговия" с електрическа енергия в общ обем на не по-малко от 10 000 MWh ел. 
енергия”), както и с минимално поставеното изискване да е изпълнил минимум 1 такава 
дейност.

В раздел Г : Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление, участникът е посочил: „Сертификат за качество по ISO 9001:2015, приложим за 
„Търговия с енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, 
координиране
на балансирани групи на пазара на електроенергия“, издаден от NQA https://www.nqa.com/bg- 
bg/certification / standards Сертификат № 69463, Издаден на: 14 октовмри 2013 Преиздаден 
на: 23 септември 2019; Валиден до: 13 октомври 2022. Посочено е и URL: 
https://www.nqa.com/bg-BG/, както и издателя на сертификата -  NQA.

С така посочената информация участникът удостоверява съответствието си с 
поставеното изискване да прилага 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”.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протоколите 
от работата й, 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 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, до етап 
разглеждане на техническото предложение.

Комисията състави списък на допуснатите на този етап от процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до разглеждане на техническите предложения

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 
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

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
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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, Индустриални 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 пристъпи към разглеждане на техническите предложения от 
офертите на допуснатите участници.

I. 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, е- 
mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: Христо Янулцев:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че 
ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. Предвид това, че определения в обявлението и документацията 
критерий за оценка е „Най-ниска цена“, представения образец № 3 и съдържащата се в него
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информация не подлежи на оценка, поради което комисията допуска „Енерджи Маркет“ 
АД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

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

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че 
ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „ЮРОПИАН ТРЕЙД 
ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

III. 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:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до
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подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и 
възложителя; ангажират 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; заявяват, че ще спазват 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 
бъдат отстранени от пазара на балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

IV. Относно 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:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че 
ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна до отваряне и оценка на ценовото предложение.
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V. Относно оферта е 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:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че 
ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „ЧЕЗ Трейд 
България“ ЕАД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

VI. Относно 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:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, че по отношение на офертата на участника на „КУМЕР“ ООД, град София са 
налице следните обстоятелства:

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 установи, 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
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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 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 И „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, комисията единодушно да предложи участника за 
отстраняване от последващо участие в процедурата.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя 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. П-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.



VII. Относно 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:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че 
ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия. *

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

VIII. Относно оферта е 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 подложи на обстоятелствен анализ представена информация и документи, 
като установи, 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, а 
именно: че с подаване на офертата се съгласяват 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 бъдат избрани за изпълнител ще изпълнят поръчката качествено, 
в срок и в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя; че до 
подписване на договор офертата ще представлява споразумение между тях и възложителя; 
ангажират 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; заявяват, че
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ще спазват 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 бъдат отстранени от пазара на 
балансираща енергия.

Така представеното техническо предложение съответства на предоставения от 
възложителя образец, както и на поставените изисквания. Участникът приема всички условия 
и изисквания на Възложителя. 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 оценка, поради което комисията допуска „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ 
АД, гр. София до отваряне и оценка на ценовото предложение.

Списък на участниците, предложени за отстраняване на този етап от процедурата

1. „КУМЕР“ ООД, град София с оферта с вход № 53-3009-1/26.03.3030 г. от 
09:53 часа, с адрес: 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

Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценово предложение

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, е- 
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 
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

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

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

VII. Оферта е 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

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.

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“ ще се извърши на дата 04.05.2020 
г. от 10:00 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- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777. 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 10:30 часа.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............
инж. Динко Кечев - Дт^^ор^^^грекция^С троителство и устройство на територията“ в 
Община Re лико

И ЧЛЕНОВЕ:

(
Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„ С т р о и т е л ft  устройство на територията“ в Община Велико Търново

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