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AH)f(EJIO MJIA)lEHOB 

Ha OCHOBaHlie YJ1. 103, an. 3 OT 3aKoHa 3a 06ll..1,eCTBeHl1Te nOpbYKli (30I1) BbB Bpb3Ka C 

Y.J1. 60 OT I1paBI1J1HI1Ka 3a npVlJ1araHe Ha 3aKoHa 3a 06ll..1,eCTBeHVI nOpby.KVI (I1I130I1) 3a 

Vl3BbpwBaHe Ha nO.LJ,60pHa y<-JaCTHVlUI1Te , pa3rne)!{.LJ,alle, oueHKa Yl KJ1aCYlpaHe Ha 

nO.LJ,a.LJ,eHVlTe ocpepn:l 3a yYacn!e B 06ll..1,eCTBeHa nOpbYKa C n pe.LJ,MeT " ,lloCTaBl<a Ha 

HeTHa aKTI1BHa en eKTpVly.ecKa eHepnl51 VI v1360p Ha KOOp.LJ,YlHaTOp Ha 6aJ1aHCl1pa~a 

rpyna 3a HY)K.LJ,I1Te Ha cnY)K6a "BoeHHa Y1HCPOPM3UM5I " 

HaCT05l111I151T .LJ,OKJ1a.LJ, ce CbCTaBYl Ha OCHOSaHl1e y.n. 103, aJ1. 3 OT 3aKoHa 3a 

06111eCTBeHYlTe nOpbYKI1 (30n) BbB spb3Ka C yn. 60 OT I1paBYl11HYlKa 3a npVlJ1araHe Ha 

3aKoHa 3a 06111eCTBeHI1 nOpbYKI1 (0I130I1) OT KOMI1CI151 , HCDHa4eHa CbC 3arrOSe.LJ, 

N2 422/25 .06.2020 r. Ha 3aM.- .LJ,YlpeKTopa Ha c11Y)K6a " BoeHHa I1HcpopMaUI151" B CbCTaB : 

I1 pe.LJ,ce.LJ, 3an H4eHO Ha OCHOllaHHe 4n . 3: a. an . 3 OT 3aKOHa 3a 06lUeCTlleH" nopb 4KH (peA., ,aB. 6p. 17/2019 r. ) 

11 4J1eHOBe 1. C 

2. J 

3. ,L 

4. l 

1. OnHC3HHe H3 pa60THHSl npouec: 

Ha 25 .06.2020 r. B 14 :30 yaca B rp. COCPI151, 6Y11. " bpan bbKCTOH", 611 . N2 41 

(napTepHOTO rrOMellleHl1e) ce npOBe.LJ,e ny6J1I1y.HO 3aCe.LJ,al-!l1e Ha KOMHCI1Ha, 

Ha3Ha4eHa C ropenOCOyeHaTa 3anOse.LJ" CbC 3a.LJ,aYa · .LJ,a 113BbpWl1 nO.LJ,60p H3 

YLfaCTH VlUI1 Te, .LJ,a pCDfJ1e)K.LJ,aHe 11 oueH VI nOCThnYlJ1VlTe ocpepTI1 3a Y4aCTI1e B 

onpe.LJ,eneHI151 3a nOJ1yYaSaHeTO 11M CpOK Yl .LJ,a KJ1aCl1pa Y4aCTHJ1UI1Te no c reneH Ha 
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CbOTBeTCTBHe Ha O¢epTHTe C npe~BapHTeflHO 06~BeHHTe yCflOBH~ B 06~eCTBeHaTa 

nOpbYKa. 

Ha ny6flHYHOTO 3aCe~aHHe Ha KOMHCH~Ta npHCbCTBa rOCnO)Ka Jam "IC"O"aO"'~ ",H" e., ', J6'. aJ1 .l 
OT 3aKOIIJ ] :1 00IllCCTBeH!~ 1I0Pb,{ldl 

(peA., .L1B, 6p. 17/2019 r.l 
3f\llll' tl'ttO IH UCH0F1a H l le '1.1 ~ 6i\ . fL"1 3 OT 3i1KOHa:w _ ynbflHoMo~eH npe~CTaBHTefl Ha "rpaH~ eHep~)KH
oOIl..te;;n l l' 1Li1 nOpVHat (peA., LlB, 6p. 17/2019 r.) 

~HCTPH6J{)WbH" EOO,I( C ,EI1K 201208860. 


ITpH npOBe)J(~aHe Ha ny6mIYHOTO 3ace~aHHe Ha KOMHCH~Ta He npHCbCTBaxa 


npe~CTaBYlTeflH Ha cpe~CTBaTa 3a MaCOBO OCBe~OM~BaHe. 


Bb3 OCHOBa Ha npe~OCTaBeHI1~ npl1eMO-npe~aBaTefleH npOTOKOfl no pe~a Ha Yfl. 


48, an. 6 OT ITpaBl1flHI1Ka 3a npl1flaraHe Ha 3aKOHa 3a 06~eCTBeHI1Te nOpbYKI1 


(ITIT30IT), ce YCTaHOBI1, yeB cpoKa 3a nOflYl.JaBaHe Ha O¢epTI1 (17:00 Y. Ha 24.06.2020 


r.) , ca nOfl)'l.JeHI1 8 (oceM) 6po~ Hepa3neyaTaHI1 onaKOBKI1 C O¢epTHI1 ~oKYMeHTI1 


OnI1CaHH, KaKTO Cfle~Ba: 


XQno XQ Ha JaSe)KJlaHe S perHCTbpH:lHMeHOSllHHe Hll Y'laCTHHKll naTa H 'lllC Ha 

nOLl:l)leHH/SbpHaTH oljJepHInOJ1Y'laSaHePC)l 

l. 41"EHep)J,)I<YI MapKeT fn o6an" OOA 17.06.2020 r. B 

13: 19 lJaca 

2. 22.06.2020 r. B 42"EHepro-npo EHepnitlHYI ycnyrYI" EAA 

11 :50 lJaca 

3. 23.06.2020 r. B 43"KYMep" OOn 
12:56lJaca 

4. 4423.06.2020 r. B"MOCT eHep.Ll)I(YI" AA 
12:57lJaca 

5. ,,4E3 TpeH,L\ Dbnrapl15l" EAA 24.06.2020 r. B 45 
10:36 lJaca 

6. 24.06.2020 r. B" fpaH,L\ EHep,L\)I(YI AYlCTPYl6IDWbH" EOOA 46 

12:08 

7. 24 .06.2020 r. B 47" CYlHeprOH EHep,L\)I(YI" EOOA 
12:44 lJaca 

8. 24 .06.2020 r. B" fOpOnYiaH TpeH,L\ O¢ EHep,L\)KYI" AA 48 

16:45 lJaca 

Cfle~ onOBeCT~BaHe Ha HOMepa 11 Cb~bP)KaHHeTo Ha 3anOBe,lI.Ta 3a Ha3HayaBaHe 

Ha KOMI1CI1~ 11 3an03HaBaHe C rrpl1eMO-npe~aBaTeflHH~ npoToKofl , Cb~bP)Ka~ Cnl1CbK 

Ha nOCTbnl1fll1Te O¢epTI1, npe~ce~aTefl~T 11 BceKH OT l.JfleHOBeTe Ha KOMI1CI1~Ta 

no~nl1caxa ~eKflapau.1111 no Yfl. 51, an. 8 OT I1TI30IT, BbBBpb3Ka C l.Jfl. 103, an. 2 OT 

30IT. 

Ha OCHOBaHl1e l.Jfl. 61, an. 1 OT ITrr30IT ~ei1HocTTa Ha KOMHCI1~Ta npo~bmlm C 

npou.e~ypaTa no oTBap~He Ha nOCTbnHfll1Te o¢epTH H onOBeCT~BaHe Ha T~XHOTO 

Cb~bP)KaHl1e. 
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II. Отваряне на офертите, постъпили от дружествата 

1. „Енерджи Маркет Глобал” ООД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10900 (нула запетайка едно нула 

девет нула нула) лева без включен ДДС. 

2. „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10296 (нула цяло едно нула две 

девет шест) лева без включен ДДС. 

3. „Кумер” ООД: 

Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0.09981 (нула точка нула девет девет 

осем едно) лева без включен ДДС. 

4. „Мост енерджи” АД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  
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Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0.10193 (нула точка едно нула едно 

девет три) лева без включен ДДС. 

5. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10017 (нула лева едно нула нула 

едно седем) лева без включен ДДС. 

6. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 97,11 (деветдесет и седем лева и 11 

стотинки) лева без включен ДДС. 

7. „Синергон Енерджи“ ЕООД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0.09880 (нула точка нула девет осем 

осем нула) лева без включен ДДС. 
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8. „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД: 

 Комисията констатира, че участникът е представил офертата си в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, като същата е 

окомплектована в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.  

Предвид обстоятелствата, че процедурата се провежда по реда на чл. 104, 

ал. 2 от ЗОП, председателят на комисията оповести ценовото предложение на 

участника, съгласно което предлаганата цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,09825 (нула цяло нула девет осем 

две пет) лева без включен ДДС. 

След извършения преглед на офертните документи приключи публичната 

част от заседанието. 

На закрити заседания в периода от 26.06.2020 г. до 01.07.2020 г. комисията 

продължи своята работа. 

III. Разглеждане на предоставените оферти, съгласно чл. 61, т. 3 от 

ППЗОП 

1. Разглеждане на Техническите предложения, представени в офертите на 

участниците в процедурата: 

1.1 „Енерджи Маркет Глобал” ООД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от управителя на дружеството.  

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от Енерджи Маркет Глобал” ООД съответства напълно на 

условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията на обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Енерджи 

Маркет Глобал” ООД до разглеждане и оценка на представеното от него ценово 

предложение. 
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1.2 „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от двама пълномощници, надлежно 

упълномощени от представляващите дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД съответства напълно на 

условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията на обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Енерго-Про 

Енергийни услуги” ЕАД до разглеждане и оценка на представеното от него 

ценово предложение. 

1.3 „Кумер” ООД 

Участникът е представил Техническо предложение. Същото не е 

подписано – на мястото, предвидено за подпис, фигурират единствено имената и 

длъжността на представляващия дружеството, но липсва подпис и печат на 

дружеството. 

Съгласно Указанията за подготовка на офертите ( т. 13 от документацията)  

„Офертите се представят на български език в съответствие с 

изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и като се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия, без зачертавания и поправки и се подписват от лице с 

представителна власт. Ако тя произтича от пълномощно, то следва да 

съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 

изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и 

да представлява участника в процедурата“. 

В забележката към т. 13.5 от документацията е посочено изрично, че „Ако 

техническото предложение не съответства на техническите характеристики, 

условията и изискванията, описани в Техническата спецификация - Приложение 
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№ 1 или липсва техническо предложение, участникът се отстранява от 

участие в процедурата“. 

При подготовка на офертите, Възложителят е посочил изискване, че 

„Всички образци, които се съдържат в документацията за възлагане на 

обществената поръчка са задължителни и участниците следва да се 

придържат точно към тях при изготвяне на офертата си“. 

Липсата на подпис върху представеното Техническо предложение води до 

невъзможност на комисията да установи авторскотото волеизявление и 

ангажирането на волята на участника. Съгласно чл. 180 от Гражданския 

процедуален кодекс (ГПК), частни документи, подписани от лицата, които са ги 

издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са 

направени от тези лица. 

Следователно неподписаното техническо предложение от участника 

(частен документ) няма формална доказателствена сила. 

Неподписването на техническото предложение е равносилно на липса на 

предложение. 

Допуснатата нередовност от страна на участника не може да бъде санирана 

чрез прилагане на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото разяснения или допълнителни 

доказателства могат да се изискват за данни посо чени в офертата, а не в 

случай на липса на волеизявление. 

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че представеното 

Техническо предложение не е изготвено съгласно указанията на Възложителя и 

не отговаря на условията на обществената поръчка. 

Комисията единодушно реши: не допуска участника „Кумер” ООД до 

разглеждане и оценка на предоставеното от него ценово предложение. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и предвид посочените по-горе 

мотиви, комисията предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно 

участие в процедурата участника „Кумер” ООД, тъй като същият е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия 

на обществената поръчка. 

1.4 „Мост енерджи” АД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от изпълнителния директор на 

дружеството. 
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Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „Мост енерджи” АД съответства напълно на условията и 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията на 

обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Мост 

енерджи” АД до разглеждане и оценка на представеното от него ценово 

предложение. 

1.5 „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от пълномощник, упълномощен от 

представляващите дружеството.  

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя, представени в документацията за участие. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД съответства напълно на условията и 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията на 

обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „ЧЕЗ Трейд 

България“ ЕАД до разглеждане и оценка на представеното от него ценово 

предложение. 

1.6 „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от управителя на дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 
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клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя, представени в документацията за участие. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД съответства напълно на 

условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията на обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Гранд 

Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД до разглеждане и оценка на представеното от 

него ценово предложение. 

1.7 „Синергон Енерджи“ ЕООД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от управителя на дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 

изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя, представени в документацията за участие. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „Синергон Енерджи“ ЕООД съответства напълно на условията и 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията на 

обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Синергон 

Енерджи“ ЕООД до разглеждане и оценка на представеното от него ценово 

предложение. 

1.8 „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 

Участникът е представил Техническо предложение, в съответствие с 

образеца на Възложителя, приложен към документацията на обществената 

поръчка. Същото е подписано надлежно от изпълнителния директор на 

дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя, съгласява се с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие и ще 
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изпълни поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя, представени в документацията за участие. 

Предвид изложеното, комисията приема, че Техническото предложение, 

представено от „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД съответства напълно на 

условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията на обществената поръчка. 

Въз основа на горното, комисията реши: допуска участника „Юропиан 

Трейд Оф Енерджи“ АД до разглеждане и оценка на представеното от него 

ценово предложение. 

2. Разглеждане на Ценовите предложения, представени в офертите на 

допуснатите участници в процедурата 

2.1 „Енерджи Маркет Глобал” ООД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от управителя на дружеството. 

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10900 (нула запетайка едно нула 

девет нула нула) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава 

заложената от Възложителя в образеца на ценово предложение максимална 

стойност в размер на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 

2.2. „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от двама пълномощници, упълномощени от 

представляващите дружеството. 

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10296 (нула цяло едно нула две 

девет шест) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава 

заложената от Възложителя в образеца на ценово предложение максимална 

стойност в размер на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 
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2.3 „Мост енерджи” АД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от изпълнителния директор на дружеството. 

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10193 (нула точка едно нула едно 

девет три) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава заложената 

от Възложителя в образеца на ценово предложение максимална стойност в 

размер на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 

2.4 „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от пълномощник, упълномощен от представляващите 

дружеството. 

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,10017 (нула лева едно нула нула 

едно седем) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава 

заложената от Възложителя в образеца на ценово предложение максимална 

стойност в размер на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 

2.5 „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

Представеното от участника ценово предложение не съответства на 

предварително обявените условия на Възложителя.  

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 97,11 (деветдесет и седем лева и 11 

стотинки) лева без включен ДДС.  

Предложената цена надвишава заложената от Възложителя в образеца на 

ценово предложение максимална стойност в размер на 0,13000 лева без ДДС за 

доставка на 1 (един) kWh нетна активна електрическа енергия. 

Съгласно т. 13.6 от документацията за участие в обществената поръчка 

Възложителят поставя изискване: „При изготвяне на ценовите си предложения 
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участниците следва да имат предвид, че предлаганата от тях цена за 

доставка на 1 (един) kWh нетна активна електрическа енергия, посочена в т. 1 

от образеца на ценово предложение, не следва да надвишава сумата от 0,13000 

лв. без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

Предоставената оферта е „неподходяща“ по смисъла на параграф 2, т. 25 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Съгласно разпоредбата, „неподходяща 

оферта“ е оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участника, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от 

посочените в процедурата основания за отстраняване. 

С оглед гореизложеното, комисията констатира, че представеното Ценово 

предложение не е изготвено съгласно указанията на Възложителя и не отговаря 

на условията на обществената поръчка. 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и предвид посочените по-горе 

мотиви, комисията предлага на Възложителя да отстрани от по-нататъшно 

участие в процедурата участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, тъй 

като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

от Възложителя условия на обществената поръчка. 

2.6 „Синергон Енерджи“ ЕООД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от управителя на дружеството. 

Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0.09880 (нула точка нула девет осем 

осем нула) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава заложената 

от Възложителя в образеца на ценово предложение максимална стойност в 

размер на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 

2.7 „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение, което 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Същото е 

подписано надлежно от изпълнителния директор на дружеството. 
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Предложената от участника цена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

активна електрическа енергия е в размер на 0,09825 (нула цяло нула девет осем 

две пет) лева без включен ДДС. Предложената цена не надвишава заложената от 

Възложителя в образеца на ценово предложение максимална стойност в размер 

на 0,13000 лева без ДДС. 

С оглед констатираното, комисията оцени офертата на участника като 

допустима и отговаряща на условията на Възложителя. 

След разглеждане на предоставените от участниците ценови предложения, 

комисията извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП по отношение на тези от тях, които подлежат на оценяване и установи, че 

не е налице участник, предложил с повече от 20 на сто по-благоприятно 

предложение от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Въз основа на обявения в документацията на обществената поръчка 

критерии за възлагане – „най-ниска цена“, комисията оцени следните оферти, 

отговарящи на предварително обявените условия: 

 Оферта от „Енерджи Маркет Глобал” ООД. 

 Оферта от „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД. 

 Оферта от „Мост енерджи” АД. 

 Оферта от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. 

 Оферта от „Синергон Енерджи“ ЕООД. 

 Оферта от „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД. 

Въз основа на извършеното оценяване, съгласно обявения критерий за 

възлагане „най-ниска цена“, участниците се подреждат в низходящ ред спрямо 

получените оценки, както следва: 

Наименование на участник Цена за доставка на 1 (един) kWh в 

лева без включен ДДС 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 0,09825 

„Синергон Енерджи“ ЕООД 0,09880 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 0,10017 

„Мост енерджи” АД 0,10193 

„Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД  0,10296 

„Енерджи Маркет Глобал” ООД 0,10900 



IV. Pa3rJIe*.l1.aHe Ha ~oKyMeHTHTe, cBbp3aHH C JIH'-lHOTO CbCTOSlHHe H 

KpHTepHHTe 3a no~6op Ha yqaCTHHUHT e B HH3XO~Slm pe~ cnpSlMo nOJIyqeHHTe 

oueHKH 

KOMI1CI15ITa rrpO~bJDKI1 CB05ITa pa60Ta, CbfJIaCHO pa3rrope,o:6l1Te Ha YJI. 61, 

T. 4 - 7 OT IIT130I1, KaTO rrpl1cThrrl1 KbM pa3fJIe)K,o:aHe Ha ,o:oKYMeHTI1Te, cBbp3aHI1 C 

JII1YHOTO CbCT05IHl1e 11 Kpl1Tepl1l1Te 3a rro,o:60p Ha rrbpBI15I 11 BTOPI15I yYaCTHI1K, 

rrpe,o:JIo)KI1JII1 HaI1-HI1CKI1 IJ,eHI1 3a 113rrbJIHeHI1e Ha rrOpbYKaTa, KaKTO CJIe,o:Ba: 

1.1 "lOponHaH TpeH~ 0$ EHep~JKH" A)1, 

CbfJIaCHO 113I1KCBaHI15ITa Ha YJI. 67, aJI. 1 OT 30I1, yyaCTHI1KbT e rrpe,o:cTaBI1JI B 

ocpepTaTa CI1 1 (e,o:I1H) 6poI1 eJIeKTpOHeH E,o:I1HeH eBpOrreI1CKI1 ,o:oKYMeHT 3a 

06IlJ,eCTBeHI1 rrOpbYKI1 (eEE~OI1) Ha eJIeKTpOeHeH HOCI1TeJI (KoMrraKT ,o:I1CK). 

eEE~OI1 e rro,o:rrl1CaH Ha,o:JIe)KHO C BaJIl1,o:eH KJIaCl1cpl1IJ,l1paH eJIeKTpOHeH rro,o:rrl1c OT 

JII1IJ,aTa rro YJI. 54, aJI. 2 OT 30I1, a I1MeHHO rrpe,o:cTaBJI5IBalll,l15IT ,o:pY)KeCTBOTo, 

rh JanHl[eHO Ha 
CbrJIaCHO I1H,±,OpMaIJ,I15ITa rro rrapTI1,o:aTa My B TbprOBCKI15I perl1Thp - OCHOBa HHC yn. 36a, an. 

3 aJ\llye HO Ha oCHoBaHHe 3 OT 30n (peA., AB, 
eln 36<1, an. 3 OT 30n 113rrbJIHI1TeJIeH ,o:l1peKTOp Ha ,o:PY)KeCTBOTO. 6p.17/2019 r.) 
(peA., AB, 6p. 17/2019 r.) 

OMI1CI15ITa KOHCTaTl1pa, ye eEE~OI1 Ha yyaCTHI1Ka e rrorrbJIHeH C 

He06xo,o:I1MaTa I1HcpOpMaIJ,I15I, B CbOTBeTCTBl1e C 113I1CKBaHI15ITa Ha 30I1, ITI130I1 11 

113I1CKBaHI15ITa Ha Bb3JIO)KI1TeJI5I, 06eKTI1BI1paHI1 B 065IBJIeHl1eTO 11 ,o:OKYMeHTaIJ,I15ITa Ha 

06IlJ,eCTBeHaTa rrOpbYKa. 

YyaCTHI1KbT e ,o:eKJIapl1paJI, ye H5IMa ,o:a rrOJI3Ba KarraIJ,I1TeTa Ha TpeTI1 JII1IJ,a, 

KaKTO 11 ye H5IMa ,o:a rrOJI3Ba rrO,o:113rrbJIHI1TeJI. 

CJIe,o: 113BbpWeHaTa rrpOBepKa, KOMI1CI15ITa YCTaHOBI1, ye yqacTHI1KbT 

"lOporrl1aH TpeI1,o: Ocp EHep,o:)KI1" A~ OTrOBap5I Ha rrOCTaBeHI1Te OT Bb3JIO)KI1TeJI5I 

113I1CKBaHI15I 3a JII1YHO CbCT05IHl1e 11 Kpl1Tepl111 3a rro,o:60p. 

KOMI1CI15ITa 113BbpWI1 cJIY)Ke6Ha npOBepKa B rry6JII1YHI15I perl1Thp Ha 

JII1IJ,eH311I1Te, rrO,o:,o:bp)l<aH OT KEBP, KaTO YCTaHOBI1,ye yyaCTHI1KbT rrpl1Te)KaBa 

JII1IJ,eH3115I 3a 113BbpWBaHe Ha ,o:eI1HOCTTa "TbprOBI15I C eJIeKTpl1yeCKa eHeprl15I", C 

BKJIIDyeHI1 rrpaBa 11 3a,o:bJDKeHI15I Ha "KOOp,o:I1HaTOp Ha 6aJIaHCI1palll,a rpyna". 

KOMI1CI15ITa 113BbpWI1 CJIY)Ke6Ha rrpOBepKa B ECO EA~ B Perl1CThp Ha 

ThprOBCKI1Te yYaCTHI1IJ,I1, perl1CTpl1paHI1 KaTO KOOp,o:I1HaTOpl1 Ha 6aJIaHCI1palll,I1 rpyrrl1, 

KaTO YCTHOBI1, ye yyaCTHI1KbT e Bnl1CaH B perl1CThpa CbC CTaTYC "AKTI1BeH". 

B yaCT IV: "Kpl1Tepl1l1 3a rro,o:60p", Pa3,o:eJI B: "TeXHl1yeCKI1 11 rrpocpeCI10HaJIHI1 

crroc06HOCTI1" OT rrpe,o:OCTaBeHI15I EE~OI1, yyaCTHI1KbT e rrOCOYI1JI 3 (Tpl1) 

113BbpWeHI1 OT Hero CXO,o:HI1 ,o:OCTaBKI1 Ha HeTHa eJIeKTpl1yeCKa eHeprl15I C rrOCOBaHe Ha 

14/17 



OI1YlCaHYle, KOJIWleCTBO Ha ,nOCTaBeHaTa eJIeKTpWleCKa eHeprYl51, CTOMHOCT, ,naTYl Yl 

I10JIY4aTeJIYl. 

B 4aCT IV: "KpYlTepYlYl 3a I10,n60p", Pa3,neJI f: "CXeMYl 3a OCYlryp51BaHe Ha 

Ka4eCTBOTO Yl cTaH,napTYl 3a eKOJIOrYl4HO YI1paBJIeHYle" , Y4aCTHYlK'hT e ,neKJIapYlpaJI, 4e 

I1pYlTe)KaBa CepTmpYlKaT 3a BHe,npeHa CYlCTeMa 3a YI1paBJIeHYle Ha Ka4eCTBO, C'hfJIaCHO 

Yl3YlCKBaHYl51Ta Ha B'h3JIQ)KYlTeJI51, 06eKTYlBYlpaH11 B ,noKYMeHTallYl51Ta Ha 06ll1.eCTBeHaTa 

I10p1>4Ka. 

C ome,n Ha ropHoTo, KOMYlCYl51Ta e,n11Ho,nyIllHo pelllYl: Y4aCTH11K'hT "IOpOI1YlaH 

TpeM,n Ocp EHepmK11" AJJ. oTfoBap51 Ha YCJIOB1151Ta Ha B'h3JIO)l(J1TeJI51 3a Yl3I1'hJIHeHYle Ha 

.. I10p'h4KaTa Yl CJIe,nBa ,na 6b,ne ,nOI1ycHaT ,no KJIaC11paHe I10 pe,na Ha 4JI. 61, T . 7 OT 

fIIT30n. 

2.2 "CHHeproH EHepAJKH" EOO,2:( 

C'hfJIaCHO Yl311KCBaH1151Ta Ha 4JI. 67, aJI. OT 30I1, Y4aCTH11K'hT e npe,ncTaBYlJI B 

ocpepTaTa CYl 1 (e,nYlH) 6pOM eJIeKTpOHeH E,n11HeH eBpOI1eMCKYl ,noKYMeHT 3a 

06ll1.eCTBeH11 I10p'h4KYl (eEEJJ.OI1) Ha eJIeKTpOeHeH HOCYlTeJI (KoMnaKT ,nYlCK). 

eEEJJ.OI1 e I10,nI111CaH Ha,nJIe)J(HO C BaJIYl,neH KJIaCYlcp1111l1paH eJIeKTpOHeH I10)l,I1YlC OT 

JIYlllaTa I10 4JI. 54, aJI. 2 OT 30I1, a YlMeHHO npe,ncTaBJI51Balll.1151T npY)l(eCTBOTo, 
. . 3a1l H"e HO H3 OCHOB3HH e 'In . 36a, 

C'hfJIaCHO YlH 0 Malll151Ta I10 na Tl1,naTa My B T'hPfOBCK1151 perYlThp all . 3 OT 30n (peA., AB, 6p 

3 aJIU " eHO H3 OC HOB3H He 'In 36a, a1 3 OT 30n (peA·, AB, 6p. 17/2019 r.) ~17 /~ 1 9~r",-1 ---=-=-::-==-:::---=:0---'::-20,==, . 
YI1paB11TeJIYl Ha ,nPY)l(eCTBOTO, · KOYlTO fO 

~------------------------------------~ 

I1pe,nCTaBJI51BaT 3ae,nHO Yl I100T,neJIHO. 

KOMYlCYl51Ta KOHCTaT11pa, 4e eEEJJ.OI1 Ha yqacTHYlKa e I10I1'hJIHeH C 

He06xo,nI1MaTa YlHCPOPMall1151 , B C'hOTBeTCTBYle C Yl3YlCKBaHl151Ta Ha 30rr, I1I130rr Yl 

Yl3YlCKBaHYl51Ta Ha B'h3JIQ)J(YlTeJI51, 06eKTYlBYlpaH11 B 0651BJIeHYleTO 11 ,nOKYMeHTall1151Ta Ha 

06ll1.eCTBeHaTa I10p'h4Ka. 

Y4aCTHI1K'hT e neKJIap11paJI, 4e H51Ma ,na nOJI3Ba KaI1aUYlTeTa Ha TpeTYl JIYlua, 

KaKTO Yl 4e H51Ma na I10JI3Ba I10nYl3I1'hJIH11TeJI. 

CJIe,n Yl3B'hpllleHaTa I1pOBepKa, KOM11C115ITa YCTaHOB11, 4e · Y4aCTHYlK'hT 

. "CYlHeproH EHep,n)l(J1" EOOJJ. OTrOBap51 Ha I10CTaBeH11Te OT B'h3JIO)l(YlTeJI51 

Yl3I1CKBaHYl5I.3a JIH4HO C'hCT05IHl1e 11 KpYlTepYlYl 3a no,n60p. 

KOM11CYl5ITa Yl3B'hpIllYl CJIY)I(e6Ha npOBepKa B I1y6JIYl4H115I perYlThp Ha 

JIYllleH3YlYlTe, I10,n,n'hp)KaH OT KEBP, KaTO YCTaHOB11,4e Y4aCTH11K'hT np11Te)l(aBa 

JIVIlleH3Yl5I 3a Yl3B'hpIllBaHe Ha ,neMHOCTTa "T'hprOBYl5I C eJIeKTp114eCKa eHeprYl5I", C 

BKJIID4eHYl I1paBa 11 3a,n'hJ1)J(eHYl5I Ha "KOOp,nYlHaTOp Ha 6aJIaHC11palll.a rpYI1a". 
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Комисията извърши служебна проверка в ЕСО ЕАД в Регистър на 

търговските участници, регистрирани като координатори на балансиращи групи, 

като устнови, че участникът е вписан в регистъра със статус „Активен“. 

В част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални 

способности“ от предоставения ЕЕДОП, участникът е посочил 2 (две) 

извършени от него сходни доставки на нетна електрическа енергия с посоване на 

описание, количество на доставената електрическа енергия, стойност, дати и 

получатели. 

В част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Г: „Схеми за осигуряване на 

качеството и стандарти за екологично управление“, участникът е декларирал, че 

притежава сертификат за внедрена система за управление на качество, съгласно 

изискванията на Възложителя, обективирани в документацията на обществената 

поръчка. 

С оглед на горното, комисията единодушно реши: участникът „Синергон 

Енерджи“ ЕООД отговаря на условията на Възложителя за изпълнение на 

поръчката и следва да бъде допуснат до класиране по реда на чл. 61, т. 7 от 

ППЗОП. 

V. Класиране на участниците по чл. 61, т. 7 от ППЗОП 

След като установи съответствие с изискванията за личното състояние и 

критериите за подбор на двамата участници, предложили най-ниски цени и 

допуснати до този етап на процедурата, на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 

1.1 На първо място: „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД ЕИК 201869388 с 

предложена цена за доставка на 1 (един) kWh нетна активна електрическа 

енергия в размер на 0,09825 (нула цяло нула девет осем две пет) лева без 

включен ДДС. 

1.2 На второ място: „Синергон Енерджи“ ЕООД ЕИК 202668908 с 

предложена цена за доставка на 1 (един) kWh нетна активна електрическа 

енергия в размер на 0,09880 (нула точка нула девет осем осем нула) лева без 

включен ДДС. 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП останалите участници, чиито оферти 

са оценени, не се класират. 

 



VI. llpeIlJ10:tKeHHe H a KOMHCHfiTa 3a CKJIlO4SaHe Ha ))OrOSOp 

npellBYlll rOpeYl3nQ)f(eHOTO, KOMYlCYl5lTa npellnara Ha Bb3nQ)KYlTeml 3a 

v13nbnHYlTeJl Ha 06w,eCTseHa nop1)4Ka C npellMeT ,,)JOCTaSKa Ha HeTHa aKTYlSH3 

eneKTpH4eCKa eHeprYl51 H Yl360p Ha KOOPllvlll3TOP Ha 6anaHCHpalL(a rp y na 3a HY)I(DYlTe 

Ha cnY)f(6 a "BoeHHa HI-IcpopMaUJI5!", lla 6blle onpelleJleH KnaCHpaHYl5!T Ha nl)pBO M5ICTO 

YLJaCTHYlI< "lDponYlaI-l TpeMll Ocp EHepml<YI" A)], C npellnQ)!(eHa ueHa 3a llOCTaBKa Ha 

1 (ellYlH) kWh HeTHa CiKTYlBHa eJleKTpYlLJeCKa eHeprYl5! B pmMep HaO,09825 (Hyna U5!no 

Hyna llel3eT oceM llBe neT) neBa 6e3 BKnfOLJeH)J)]'C. 

KOMHCH5lTa npellnara Ha Bb3nO)f(YlTenR C onpelleneHYl5I 3R mnbnHf-ITen 

YLJaCTHHK "lOponYlaH TpeHll Ocp EHepl PKYI" A)],na 6 'bne CKn fOLJeH norol3op 3a 

Bb3naraHe Ha 06weCTBeHa nOpbLJI<a C npellMeT ,,)JOCTaSKa Ha HeTlla aKHIBHa 

eneKpHLJeCKa eHeprYl51 YI Yl360p Ha KOOpllHl-latop Ha 6anaHCHpa1ua rpyrJa 3a Hy)f(ll~Te 

Ha cnY)J(6 a "BoeHHa YlHcpopMaUH5I". 

VII. llpeIlJIO:tKeHIHI 3a OTCTpaHflsaHe Ha Y4aCTHHUH 

KOMYlCH5!Ta npellnara 3a OTCTpaH5!BaHe Bb3 OCHOBa Ha Yl3J10)£(eHHTe MOTHSH B 

npOTOKOJl N~ 2 YI B T. III OT HaCT05!WYl5! llOKnall YLJaCTHvl UYlTe "KYMep" OOn H 

"fpaHll EHepml(H )]'HCTpv!6toWbll" EOO)],. 

HaCT05lWYl5lT llOKnall ce Yl3rOTBYI Ha OCHOBaHVleLJn. 103, an. 3 OT 30n B1)[3 

Bpb3Ka C LJn . 60 OT On300. 

Ha OCHOBaHYle LJn. 106, aJl . 1 OT 300, nOKnanbT ce npenCTaB51 Ha B 'b3nO)f(YlTeMI 

3a YTB11p){(llaSaHe 3aellHO c npOTOKOnYlTe OT pa60TaTa Ha KOMYlCYl5!Ta Ha 02 .07. 2020 . r . 

HaCT051IUYl51T llOK.Ilall ce CbCTaBH B eK3eMnn51p ellYlHCTBeH H ce nOllnYlca OT 

npellcellaTenR YlLJneHOBeTe Ha KOMYlCYl5lTa. 

KOMYICI15I : 

. 1<Lll1'leHO Ha OC-HOOatiHe '1,1. 36a. a.1, 3 OT J ;:UWH3 3.1 oowecn e HII n OP1>'II\ 1I (pe a.. • .!lB, 6p. 17/20 19 r.) 

openCenaTen: 

LJn e HOI3e: 1 

OmeYanlHO B 1 (ellHH) eloeMnnilp. 
r 

Ja"lIl' tOJ O ti ll OCHonnHlle '1.1. 36a. arr ) OT 33KO).l a Jil 06weCTsell11 nop"'IKH (peA., AB, 6p. 
17/2019 r.1 
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