
MI1HI1CTEPCTBO HA OT6PAHATA 

Per. N2 1530/02.07.2020 r. 

EK3. e,l1)1HCTBeH 

II POT 0 K 0 JI oN!! 2 

Ha OCHOBaHI1e YJ1. 103, aJI. 3 OT 3aKOHa 3a 06lll,eCTBeHI1Te nOpbYKI1 (30TI), BbB Bpb3Ka C 


Yfl. 61 OT TIpaBI1flHI1Ka 3a npI1flaraHe Ha 3aKOHa 3a 06lll,eCTBeHI1 nOpbllKI1 (TITI30TI) 3a 


I13BbpWBaHe Ha no)]'60p Ha yyaCTHI1~I1Te, pa3me)K)],aHe, o~eHKa I1 KflaCI1paHe Ha 


no)],a)],eHI1Te ocpepTI1 3a yYaCTI1e B 06lll,eCTBeHa nOpbl-IKa C npe)],MeT ,,)];ocTaBKa Ha 


HeTHa aKTI1BHa efleKTpI1yeCKa eHeprI151 I1 I1360p Ha Koop)],I1HaTOp Ha 6anaHCI1palll,a 


rpyna 3a HY)K)],I1Te Ha cflY)K6a "BoeHHa I1HcpopMa~I15I" 


B nepI1o)],a OT 26.06.2020 r. )],0 0 l.07 .2020 r. B rp. Cocp I151 ce npOBe)],oxa 

3aKpI1TI1 3ace)],aHI15I Ha KOMI1CI15I, Ha3HayeHa CbC 3anOBe)], N2 422/25.06.2020 r. Ha 

3aM.- )],I1peKTOpa Ha cflY)K6a "BoeHHa I1HcpopMa~I15I" 3a I13BbpWBaHe Ha no)]'60p Ha 

yYacTHI1~I1Te, pa3me)K)],aHe, o~eHKa I1 KflaCI1paHe Ha no)],a)],eHI1Te ocpepTI1 3a YllaCTI1e 

B 06lll,eCTBeHa nOpbYKa (OTI) C npe)],MeT ,,)];ocTaBKa Ha HeTHa aKTI1BHa efleKTpI1yeCKa 

eHeprI15I I1 I1360p Ha Koop)],I1HaTOp Ha 6aJIaHCI1palll,a rpyna 3a HY)I()],I1Te Ha cflY)K6a 

"BoeHHa I1HcpopMa~I15I" B CbCTaB: 

TIpe)],ce)], 3aJH1'leHO Ha oCHOBaHl1e~4Jl. 36a, an. 3 OT 3aKoHa 3a nOpb4KI1 (peA., ,LJ,B, 6p.06111eCTBeHI1 

I1 YfleHOBe 1. (17/2019 r.) 

2. 

3. 
4. 

ce cb6pa B nbfleH CbCTaB I1 npOBe)],e CBOI1Te 3ace)],aHI15I. 

I. Pa3fJ1eiKJl.aHe Ha npe)],OCTaBeHl·ne ocpepnl, CbfJ1aCHO QJ1. 61, T. 3 OT 

IIII30II 
1. Pa3me)K)],aHe Ha TeXHI111eCKI1Te npe)],flO)I(eHI15I, npe)],CTaBeHI1 B ocpepTI1Te Ha 

yYaCTHI1~I1Te B npo~e)],ypaTa: 

1.1 "EHepmKI1 MapKeT ffl06aJI" 00)]; 

YyaCTHI1KbT e npe)],CTaBI1fl TeXHI1yeCKO npe,Q,flO:>KeHI1e, B CbOTBeTCTBI1e C 

06pa3e~a Ha Bb3flO:>KI1Tefl5I, npI1flO)KeH KbM )],OKyMeHTa~I15ITa Ha 06lll,eCTBeHaTa 

nOpbYKa. Cblll,OTO e no)],nI1CaHO OT ynpaBI1Tefl5I Ha )]'pY)KeCTBOTO. 

BI1)]'HO OT TeXHI1yeCKOTO npe)],flO:>KeHI1e, yYaCTHI1KbT nOTBbp)K)],aBa, ye me 

I13nbflHI1 nOpbYKaTa, cb06pa3Ho I13I1CKBaHI15ITa Ha Bb3flO:>KI1Tefl5I I1 ce CbmaC5IBa C 

KflaY3I1Te Ha npoeKTa Ha )]'oroBopa, npI1flO)I(eH B )],oKyMeHTa~I15ITa 3a yYaCTI1e. 

YllaCTHI1KbT )],eKflapI1pa, ye CPOKbT Ha BaJII1)],HOCT Ha ocpepTaTa My e 100 (CTO) 

KaJIeH)],apHI1 )],HI1, CYI1TaHO OT )],aTaTa Ha KpatiHI15I CpOK 3a no)],aBaHe Ha ocpepTaTa. 
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Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 „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. 

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 от двама пълномощници, упълномощени от 

представляващите дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 

Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 „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 
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длъжността на представляващия дружеството, но липсва подпис и печат на 

дружеството на изрично обозначеното за това място. 

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 

№ 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 посочени 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. 
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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 от изпълнителния директор на дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 

Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 „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 от пълномощник, упълномощен от 

представляващите дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 
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Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 от управителя на дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 

Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 от управителя на дружеството.  
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Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 

Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 от изпълнителния директор на дружеството. 

Видно от Техническото предложение, участникът потвърждава, че ще 

изпълни поръчката, съобразно изискванията на Възложителя и се съгласява с 

клаузите на проекта на договора, приложен в документацията за участие. 

Участникът декларира, че срокът на валидност на офертата му е 90 

(деветдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на 

офертата. 

Участникът декларира, че ще извърши доставка на нетна активна 

електрическа енергия (средно и ниско напрежение) до посочените от 

Възложителя обекти. 

Участникът декларира, че съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП 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 „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД съответства напълно на 

условията и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и 

документацията на обществената поръчка. 
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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 за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано 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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 

С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„Енерджи Маркет Глобал” ООД с предварително обявените условия на 

Възложителя, 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 за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано 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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 
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С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД с предварително обявените условия на 

Възложителя, комисията оцени офертата на участника като допустима и 

отговаряща на условията на Възложителя. 

2.3 „Мост енерджи” АД 

Участникът е представил в офертата си Ценово предложение за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано 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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 

С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„Мост енерджи” АД с предварително обявените условия на Възложителя, 

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 за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано 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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 
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С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД с предварително обявените условия на 

Възложителя, 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 

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 за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 
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Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано 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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 

С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„Синергон Енерджи“ ЕООД с предварително обявените условия на 

Възложителя, 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 за доставка на 

нетна активна електрическа енергия до обекти на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, представляваща неразделна част от 

документацията на обществената поръчка. 

Представеното Ценово предложение съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. Същото е изготвено по образец, посочен в 

документацията за участие и е подписано от изпълнителния директор на 

дружеството. 

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. 

Комисията установи съответствие между цифреното и буквеното изписване 

на така оферираната цена. 

С оглед констатираното пълно съответствие на ценово предложение на 

„Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД с предварително обявените условия на 

Възложителя, 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. 
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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: 

1. „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 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. 

2. „Синергон Енерджи“ ЕООД с предложена 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. 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД с предложена за доставка на 1 (един) kWh 

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

нула едно седем) лева без включен ДДС. 

4. „Мост енерджи” АД с предложена за доставка на 1 (един) kWh нетна 

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

девет три) лева без включен ДДС. 

5. „Енерго-Про Енергийни услуги” ЕАД с предложена за доставка на 1 

(един) kWh нетна активна електрическа енергия в размер на 0.10296 (нула цяло 

едно нула две девет шест) лева без включен ДДС. 

6. „Енерджи Маркет Глобал” ООД с предложена за доставка на 1 (един) 

kWh нетна активна електрическа енергия в размер на 0,10900 (нула запетайка 

едно нула девет нула нула) лева без включен ДДС. 

III. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените 

оценки  

Съгласно разпоредбите на чл. 61, т. 4-7 от ППЗОП, комисията продължи 

своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор на първия и втория участник, 

предложили най-ниски цени за изпълнение на поръчката, както следва: 

1.1 „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД 

Съгласно изиксванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, участникът е представил в 

офертата си 1 (един) брой електронен Единен европейски документ за 
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CbrnacHo 11311KCBaHl15ITa Ha t.IJI. 67, an. 1 OT 30n, ;n-IacTHl1KbT e npeJJ:cTaBl1n B 

ocpepTaTa CYI 1 (eJJ:I1H) 6pol1 eneKTpoHeH EJJ:l1HeH eBponeticKl1 JJ:oKYMeHT3a 

06meCTBeHl1 nOpbt.IKI1 (eEE~On) Ha e.rreKTpoeHeH HOCl1Te.rr (KOMnaKT WiCK). 

eEE~On e nOJJ:nl1CaH Ha)].ne)KHO C Banl1JJ:eH K.rraCl1cpl1UJilP~m e.rreKTpOHeH nOJJ:nl1C OT 
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flHuaTa no LIfl. 54, an. 2 OT 30n, a HMeHHO npe~CTaBJ15lBamH5IT )!(eCTBOTO 
3aJTIf'l e HO H3. 0CHOBaHUC '1.1 : 36a, all. 3 

CbrflaCHO HH<popMaUH5ITa no napTH)],aTa My B TbprOBCKH5I perl1Tbp OT 3 . KOII. 13 06111CCT UCIiIl noPb' lKJI 

. IpeA., AB, 6 p. 17/ 2019 r. ) 

3 an ",le Ho Ha OCHOBa HHe "no 36. , an . 3 OT 3aKoHa 3a o 6111ecT BeH H nOpb'lI(}t IpeA., AB, 6p . ynpaBl1TeflH Ha npy)!(eCTBOTO KOHTO ro 
17/ 2019r .) f-\ , 

npe)],CTaBfl5lBaT 3ae)],HO 11 nOOT)],eflHO. 

KOMHCH5ITa KOHCTaTHpa, LIe eEE)],On-bT Ha ' YLIaCTHl1Ka e nonbflHeH C 

He06xo)],HMaTa l1H<PoPMaUl151, B CbOTBeTCTBHe C 11311CKBaHl151Ta Ha 30n, rrn30n H 

H311CKBaHH5ITa Ha Bb3flo)Kl1Tefl5l, 06eKTl1Bl1paHl1 B 0651BfleHHeTo 11 )],oKYMeHTaUH5ITa Ha 

06mecTBeHaTa nopbLIKa. 

YLIacTHHKbT e )],eKflapHpan, LIe H5IMa )],a nOfl3Ba KanaUHTeTa Ha TpeTH flHua, 

KaKTO H LIe H5IMa)],a nOfl3Ba nO)],H3nbflHHTefl. 

Cfle)], H3BbpweHaTa npOBepKa, KOMl1Cl151Ta YCTaHOBH, LIe )1LlacTHHKbT "CHHeprOH 

EHep)]')I<H" EOO)], oTrOBap51 Ha nOCTaBeHl1Te OT Bb3flO)!(HTefl51 113HCKBaHH5I 3a flHLIHO 

CbCT05lHHe H Kpl1TepHH 3a no)]'60p. 

KOMl1CH5ITa H3BbpWl1 cfly)!(e6Ha npOBepKa B ny6flHLIHH5I perHTbpHa 

fll1ueH3HHTe, nO)J,)J,bp)!(aH OT KEBP, KaTO YCTaHOBl1, LIe YLIacTHHKbT npHTe)!(aBa 

flHueH3H5I 3a 113BbpWBaHe Ha )],eHHocrra "TbprOBl151 C efleKTpl1LIeCKa eHeprH5I", C 

BKfllOLIeHl1 fIpaBa H 3a)],bfl)!(eHl151 Ha "Koop)],HHaTOp Ha 6anaHCl1pama rpyna" . 

KOMHCl15ITa H3BbpWH cflY)Ke6Ha fIpoBepKa B ECO EA)], B · Perl1CTbpHa 

TbprOBCKl1Te YLIaCTHl1UH, perHcTpHpaHl1 KaTO Koop)],HHaTopH Ha 6anaHCHpamH rpyfIH, 

KaTO YCTHOBH, LIe YLIacTHHKbT e BfIHcaH B perHCTbpa CbC CTaTYC "AKTHBeH". 

B LIaCT IV: "Kpl1TepHH 3a no)],60p", Pa3)],efl B: "TexHHLIeCKl1 11 npo<peC110HanHl1 

cnoc06HoCTH" OT npe)],ocTaBeHH5I EE)],On, )1LlacTHl1KbT e nOCOLIl1fl 2 ()],Be) 

H3BbpWeHl1 OT Hero CXO)],HYI )],OCTaBKl1 Ha HeTHa efleKTpHLIeCKa eHeprl15I C nOCOBaHe Ha 

Onl1CaHl1e, KOflWleCTBO Ha )],OCTaBeHaTa efleKTpHLIeCKa eHeprl15I, CTOHHOCT, )],aTH H 

nOflYLIaTeflH. 

B LIaCT IV: "KpHTepl1H 3a no)],60p" , Pa3)],efl 1: "CXeMl1 3a oCl1ryp5lBaHe Ha 

KaLIeCTBOTO 11 cTaH)],apTH 3a eKOflorHLIHO ynpaB.rreHl1e", )1LlacTHHKbT e )],eKflapHpan, LIe 

npl1Te)!(aBa CepTl1<pHKaT 3a BHe)]'peHa CHCTeMa 3a ynpaBfleHHe Ha KaLIeCTBO, CbrnaCHO 

H311CKBaHH5ITa Ha Bb3flO)!(l1Tefl5I, 06eKTHBHpaHH B )],oKYMeHTaUH5ITa Ha 06mecTBeHaTa 

nopbLIKa. 

Corne)], Ha ropHoTo, KOMl1Cl15ITa e)],l1Ho)],YWHO pewl1: YL£.aCTHHKbT "Cl1HeptoH 

EHep)]')!(l1" EOO)], oTrOBap5I Ha YCflOBI15ITa Ha Bb3flO)!<HTefl5I 3a H3nbflHeHHe Ha 

nopbLIKaTa H Cfle)],Ba )],a 6b)],e )],onycHaT )],0 KflacHpaHe no pe)],a Ha LIfl . 61 , T. 7 OT 

nn30n. 

IV. KJ1aCHpaHe Ha yyaCTHlfQHTe no YJ1. 61, T. 7 OT nn30n 
Cfle)], KaTO YCTaHOBI1 CbOTBeTCTBHe C 113I1CKBaHH5ITa 3a flHL£.HOTO CbCT05IHHe H 

Kpl1TepHl1Te 3a no)]'60p Ha )],BaMaTa YL£.aCTHl1UH, npe)],flo)KHfll1 HaH-HHCKI1 ueHH H 

)],onycHaTl1 )],0 T0311 eTan Ha npoue)],ypaTa, Ha OCHOBaHl1e L£.fl. 61, T. 7 OT rrn30n, 

KOMI1Cl15ITa 113BbpWl1 KflaCl1paHe: 
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1.1 Ha nbpso MSlCTO: "JOponHaH TpcHn Oct> EHcpn)lm" A,lJ" EI1K 201869388 

C npeDJlO)f{eHa ueHa 3a DOCTaBKa Ha 1 (enHH) kWh HeTHa aKH1BHa eneKTpH4ecKa 

eHeprHH B pa3Mep Ha 0,09825 (Hyna U5lno Hyna neBeT oceM nBe neT) neBa 6e3 

BKnJO'-leH nne. 

1.2 Ha STOPO MSICTO: "CHHcproll EHCpLlJlm" EO 0,11., EI1K 202668908c 

flpennmKeHa ueHa 3a nOCTaBKa Ha 1 (enHH) kWh HeTHa aKTHBHa eneKTpH4eCKa 

eHeprVl51 .8 pa3Mep Ha O~09880(Hy.rla T04.Ka HyJla neBeT oceM oceM Hyna) neBa 6e3 

. BKJl10Llel-J nne. 
Ha OCHOBaHHe '-In. 61, T. 7 OT nn30n OCTaf-lanHTe Y4acTHHUH, 4.HHTO o¢epTH ca 

oueHeHH, He ce KnaCHpaT. 

HaCT05lWH5IT npOTOJ( OJ1 ce CbCTaBH B eI<3eMnJ1Hp enHHCTBeH H ce nonmlca OT 

npe: lcenaTeMl H 4J1eHOOeTe i-Ia KOMHCVf5lTa Ha 01.07.2020 r. 

K 0 MJ;iCJ;J5I : .---;-'----:
/ 

3aJ1H'leHO Ha OCHOBaHHe Yll. 36a, an. 3 OT 3aKoHa 3a o611leCTBeHH 
npenCenaTeJ1: nOp'bYKH (peA., AB, 6p. 17/2019 r.) 

LIJ1eHOBe: 

3allHyeHO Ha OCHOBaHHe 'Ill. 36a, all : 3 OT 3aKoHa 3a 
o6wecTBeHH nOp'bYKI1 (peA., AB, 6p. 17/2019 r.) 
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