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Република България 
4000, Пловдив 

бул. “Марица” № 26 

 

РЕКТОР:   тел.:   ++ 359 32 643 005  
факс: ++ 359 32 644 102 
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http://www.uft-plovdiv.bg/ 

 

 

 

   ПРОТОКОЛ 

от комисия, назначена със заповед № 585/30.05.2017 г.  
 

Относно: Разглеждане, оценяване и класиране на постъпили оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на нетна 

електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за нуждите на Университет по хранителни 

технологии“ 

  

На основание и в изпълнение на заповед № 585/30.05.2017 г., на 31.05.2017 г. от 

10:30 часа се състоя заседание на комисията за отваряне и оценяване на постъпилите 

оферти.  

Комисията се събра в състав:  

1. Председател: адв. Енчо Захариев – правоспособен юрист от Адвокатска 

колегия Пловдив, 

Членове:  

2. Бойка Паланова – главен експерт сектор „УПДМ“, 

3. Атанас Грозданов – ръководител сектор „Експлоатация и ремонт“. 

 

Председателят на комисията запозна членовете й с условията за участие в 

процедурата. След като от сектор «Деловодство» беше представен списък и пакети на 

подалите оферти участници, членовете на комисията попълниха и представиха 

декларации по чл.103, ал.2 ЗОП. Председателят на комисията прие с протокол от 

служител на Възложителя постъпилите в администрацията до крайния срок  

пакети/пликове, с отбелязани върху тях входящи номера, дата и час (за приемо-

предаването на офертите бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП). 

Констатира се, че в предвидения срок са постъпили 4 /четири/ бр. оферти, а именно:  

1. Оферта с вх. №1/30.05.2017 г., 9:00 часа от „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ“ ЕООД, гр.Варна, адрес: гр. Варна, п.к.9009, бул. Владислав 

Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г; 

2. Оферта с вх. № 2/30.05.2017 г., 10:40 часа от „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, 

София, адрес: гр. София, пл. „Позитано“ № 2, етаж 7, офис 7; 

3. Оферта с вх. №3/30.05.2017 г., 11:45 часа от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД 

гр.София, адрес: гр. София, п.к.1618, бул. „България“ № 118, БЦ „Абакус“; 

4. Оферта с вх. №4/30.05.2017 г., 12:00 часа от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, София, адрес: София, п.к.1360, Индустриална 

зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет.4.  
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На заседанието на комисията не присъстваха кандидати или участници в 

процедурата или техни упълномощени представители, нито представители на 

средствата за масово осведомяване.  

Комисията пристъпи към извършване действията по чл.54, ал.3 и ал.4 от 

ППЗОП, а именно: пристъпи се към отваряне на  запечатаните непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване, проверка за наличие на отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и полагане на подписи на техническото 

предложение и на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, като най-напред бе 

отворена офертата на „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, след това тази  

на „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, на трето място - „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и на 

четвърто място - „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД. 

 

След това комисията продължи своята работа с преглед на представените от 

участниците документи за съответствие с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.   

Комисията се запозна с поставените от Възложителя минимални изисквания за 

изпълнение на поръчката, посочени в Обявлението за обществената поръчка и в 

Документацията за участие: 

а/ изисквания относно правоспособността за упражняване на професионална 

дейност: 

- участникът да притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно 

регулиране (КЕВР), съгласно чл.39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ 

права и задължения свързани с дейността „координатор на балансираща група“ 

съгласно чл.39, ал.5 от Закона за енергетиката; 

- участникът да е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни 

балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД; 

б/ изисквания относно техническите и професионалните способности: 

- участникът през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

настоящата обществена поръчка; Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на 

настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнение на поне един 

договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени до краен 

клиент в количество не по-малко от посоченото от Възложителя в Техническата 

спецификация прогнозно количество ел. енергия, което се очаква да бъде потребено 

за целия срок на поръчката (2 948 793 kWh). 

Възложителят не е поставил изискване за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

Възложителят е определил критерий за възлагане на поръчката „най-ниска цена“, 

като са посочени и следните уточнения: 

- На първо място се класира офертата на участник, предложил най-ниска единична 

цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия; 

- Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска единична цена 

за доставка, на първо място се класира участникът, изтеглен публично чрез жребий 

между съответните участници с еднакви ценови предложения. 

 

В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията извърши проверка за 

съответствие на представените документи по чл.39, ал.2 от ЗОП с поставени от 

Възложителя условия и изисквания, респективно извърши констатации за пълнота на 
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представените документи, съобразно изискванията, поставени в документацията за 

участие в процедурата, въз основа на което установи следното: 

 

Оферта № 1, подадена от „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД  

Констатира се, че участникът е представил следните документи: 

- Образец № 1 – Заявление ведно с приложение № 1 към него – Списък на 

документите, съдържащи се в офертата; 

- Образец № 2 – ЕЕДОП; 

- Образец № 2А – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП);  

- Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от 

участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

(списък съдържащ 3 бр. изпълнени договори) ведно с приложени 3 бр. препоръки / 

удостоверения за добро изпълнение;  

- Декларация свободен текст за регистрация по чл.65 от ЗЕ; 

- Копие от лицензия № Л-199-15/27.02.2006 г. от КЕВР за търговия с електрическа 

енергия (посочен срок на валидност – до 27.02.2026 г.);   

- Образец № 3 – Техническо предложение (подписано от Ясен Обретенов и Емилия 

Тодорова); 

- Нотариално заверено пълномощно от двама (Пламен Стоянов Стефанов и Боян 

Михайлов Кършаков) от тримата управители (след справка по ЕИК в Търговския 

регистър бе установено, че дружеството има трима управители, като то се 

представлява винаги заедно от двама измежду тримата управители), за 

упълномощаване на Даниела Николова Мирчева, Емилия Христова Тодорова, Ива 

Йонкова Николова, Весела Маринова Вачкова да представляват „Енерго-Про 

Енергийни услуги“ ЕООД, като имат право самостоятелно да полагат подписа си 

там където е необходимо, да заверяват с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат 

всички документи на дружеството във връзка с участия в процедури по ЗОП; като 

всяко от упълномощените лица има право единствено съвместно с което и да е от 

лицата Албена Георгиева Лазарова, Ясен Станчев Обретенов, Катя Янчева Митева, 

да изготвя и подписва оферти, включително ценови оферти, както и всички 

документи, съдържащи се в тях, касаещи процедури по Закона за обществените 

поръчки, да представлява дружеството във всички процедури по Закона за 

обществените поръчки.  

 

Установи се следното: 

1) Коректно попълнен ЕЕДОП: 

1.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнено, че участникът има 

трима управители, като е посочено и че начинът на представляване е „заедно от 

всеки двама от управителите“; в част В „Информация относно използването 

капацитета на трети лица“ е посочено, че участникът няма да използва чужд 

капацитет; в част Г „Информация за подизпълнители“ е посочено, че няма да 

бъдат използвани подизпълнители. 

1.2. в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП участникът е 

декларирал, че притежава лицензия за търговия с електрическа енергия, както и 

че е включен в списъка на ЕСО ЕАД на регистрирани търговци с електрическа 

енергия на либерализирания пазар (посочени са интернет-страници на 

съответните регистри, като при извършена в тях проверка бе потвърдена 

истинността на декларираните обстоятелства); 



4 
 

1.3. в част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ от ЕЕДОП, участникът е посочил списък на доставките, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата; 

1.4. В част Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал наличие на сертификат ISO 9001:2008 за 

търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, издаден 

от SGS (наличието на такъв сертификат не е посочено като минимално 

изискване на Възложителя; декларирането му от участника е по негово 

собствено усмотрение); 

2) представена е и декларация по чл.65 от ЗЕ (за регистрация в регистъра на 

Координаторите на стандартни балансиращи групи, съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в Обявлението и в Документацията за участие); 

3) представен е списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени от участника през последните три години,  съдържащ 3 

бр. изпълнени договори и  приложени 3 бр. препоръки/удостоверения за добро 

изпълнение (съвпада с декларираното в ЕЕДОП). 

4) Приложено е и копие от лицензия № Л-199-15/27.02.2006 г. от КЕВР за търговия 

с електрическа енергия (посочен срок на валидност – до 27.02.2026 г.); 

 

След преглед на така представените документи комисията има единодушно 

становище, че  участникът „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД покрива 

поставените от Възложителя  изисквания относно годност / правоспособност за 

упражняване на професионална дейност и за технически и професионални 

способности: 1) наличие на  лицензия за търговия с електрическа енергия, 2) включване 

в списъка на ЕСО ЕАД на регистрирани търговци с електрическа енергия на 

либерализирания пазар, 3)  изпълнен най-малко един договор за доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени до краен клиент в количество не 

по-малко от посоченото от Възложителя в Техническата спецификация прогнозно 

количество ел. енергия, което се очаква да бъде потребено за целия срок на поръчката. 

От така представения списък с изпълнени договори е видно, че дори само единият от 

изпълнените от участника договори е в обем, надвишаващ прогнозното количество ел. 

енергия, посочено от Възложителя в Техническата спецификация, което се очаква да 

бъде потребено за целия срок на изпълнение на поръчката.  

  

 

Оферта №2, подадена от „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД  

Констатира се, че участникът е представил следните документи:  

- Образец № 1 – Заявление ведно с приложение № 1 към него – Списък на 

документите, съдържащи се в офертата; 

- Образец № 2 – ЕЕДОП; 

- Образец № 2А – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП);  

- Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-191-15/04.07.2015 г., изд. от 

ДКЕВР, със срок на валидност до 04.07.2025 г.;  

- Решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. на ДКЕВР за изменение на лицензия и за 

включване на задължения на координатор на стандартна балансираща група 

съгласно ЗЕ и ПТЕЕ; 

- Декларация за потвърждение на регистрация в „Регистър на координаторите на 

балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и приложени 
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към нея извадка от Регистър на търговските участници и извадка от регистър на 

координатори на стандартни балансиращи групи; 

- Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от 

участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

(списък съдържащ 3 бр. изпълнени договори) ведно с приложени 3 бр. препоръки / 

удостоверения за добро изпълнение;  

- Писмо изх. № 2866/13.03.2015 г. от ЕВН България Електроразпределение ЕАД до 

ЧЕЗ Трейд България ЕАД, че между двете дружества е сключен рамков договор на 

осн. чл.11, т.13 и чл.23 от ПТЕЕ,    

- Образец № 3 – Техническо предложение (подписано от Владимир Дичев и Атанас 

Димов). 

 

Установи се следното: 

1) Коректно попълнен ЕЕДОП: 

1.1. в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнено, че участникът има 

трима представители, като е посочено и че начинът на представляване е „заедно 

от изпълнителния член на съвета на директорите и който и да било от 

останалите членове на съвета на директорите“; в част В „Информация относно 

използването капацитета на трети лица“ е посочено, че участникът няма да 

използва чужд капацитет; в част Г „Информация за подизпълнители“ е 

посочено, че няма да бъдат използвани подизпълнители; 

1.2.  в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП участникът е 

декларирал, че притежава лицензия за търговия с електрическа енергия, както и 

че е включен в регистъра на търговските участници на ЕСО ЕАД и в регистъра 

на координатори на ЕСО ЕАД (посочени са интернет-страници на съответните 

регистри, като при извършена в тях проверка бе потвърдена истинността на 

декларираните обстоятелства); 

1.3. в част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ от ЕЕДОП, участникът е посочил списък на доставките, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата; 

1.5. В част Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал наличие на сертификат ISO 9001:2008 с 

обхват на дейности: търговия с електрическа енергия, координатор на 

стандартна балансираща група, консултантски услуги в сферата на енергетиката, 

издаден от Astraia Certification, Нитра, Словакия (наличието на такъв сертификат 

не е посочено като минимално изискване на Възложителя; декларирането му от 

участника е по негово собствено усмотрение); 

1.6.в част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ , т.9) от ЕЕДОП, участникът е посочил, че има изградена уеб 

базирана система за мониторинг на точки на доставка на свои клиенти, на база 

получени данни от ЕСО (мрежовия оператор) – „Xenergie“ и декларира 

готовност, ако бъде избран за изпълнител, да предостави на Възложителя        

он-лайн достъп до тази система за следене на потребеното количество 

електрическа енергия; 

2) Представена е и Декларация за потвърждение на регистрация в „Регистър на 

координаторите на балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД, към нея са приложени извадка от Регистър на търговските 
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участници и извадка от регистър на координатори на стандартни балансиращи 

групи; 

3) представен е списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени от участника през последните три години,  съдържащ 3 

бр. изпълнени договори и  приложени 3 бр. удостоверения за добро изпълнение 

(съвпада с декларираното в ЕЕДОП); 

4) Приложено е и копие от лицензия № Л-191-15/04.07.2015 г., изд. от ДКЕВР, със 

срок на валидност до 04.07.2025 г.; приложено е и Решение № И1-Л-

191/09.07.2012 г. на ДКЕВР. 

След преглед на така представените документи комисията има единодушно 

становище, че  участникът „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД покрива поставените от 

Възложителя  изисквания относно годност / правоспособност за упражняване на 

професионална дейност и за технически и професионални способности: 1) наличие на  

лицензия за търговия с електрическа енергия, 2) включване в списъка на ЕСО ЕАД на 

регистрирани търговци с електрическа енергия на либерализирания пазар, 3)  изпълнен 

най-малко един договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени 

цени до краен клиент в количество не по-малко от посоченото от Възложителя в 

Техническата спецификация прогнозно количество ел. енергия, което се очаква да бъде 

потребено за целия срок на поръчката. От така представения списък с изпълнени 

договори е видно, че дори само единият от изпълнените от участника договори е в 

обем, надвишаващ в пъти прогнозното количество ел. енергия, посочено от 

Възложителя в Техническата спецификация, което се очаква да бъде потребено за 

целия срок на изпълнение на поръчката.  

  

 

Оферта №3, подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД 

Констатира се, че участникът е представил следните документи:  

- Образец № 1 – Заявление ведно с приложение № 1 към него – Списък на 

документите, съдържащи се в офертата; 

- Образец № 2 – ЕЕДОП; 

- Образец № 2А – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП);  

- Образец № 3 – Техническо предложение (подписано от Владимир Дичев и Атанас 

Димов). 

 

Установи се следното: 

1) Коректно попълнен ЕЕДОП: 

1.1.В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнено, че участникът има 

3(трима) членове на съвета на директорите, единият от които е и изпълнителен 

директор, както и че се представлява от изпълнителния директор; в част 

В„Информация относно използването капацитета на трети лица“ е посочено, че 

участникът няма да използва чужд капацитет; в част Г „Информация за 

подизпълнители“ е посочено, че няма да бъдат използвани подизпълнители. 

1.2. В част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП участникът е 

декларирал, че притежава лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-

355-15/20.04.2011 г., допълнена с Решение № И1-Л-355/08.07.2013 г. за права и 

задължения на координатор на стандартна балансираща група и Решение № И2-

Л355/12.12.2013 г. за комбинирана балансираща група, както и че е включен в 

регистъра на търговските участници на ЕСО ЕАД и в регистъра на 
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координатори на стандартни и на комбинирани балансиращи групи (посочени са 

интернет-страници на съответните регистри, като при извършена в тях проверка 

бе потвърдена истинността на декларираните обстоятелства); 

1.3.В част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ от ЕЕДОП, участникът е посочил списък на доставките, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата – посочени са 5 бр. изпълнени 

договори, като дори само единият от тях е в обем, надвишаващ в пъти 

прогнозното количество ел. енергия, посочено от Възложителя в Техническата 

спецификация, което се очаква да бъде потребено за целия срок на изпълнение 

на поръчката. Приложени са 3 бр. референции за добро изпълнение за 

цитираните договори; 

1.4.В част Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал наличие на сертификат за качество ISO 

9001:2008 с обхват: търговия с електрическа енергия и координатор на 

стандартна балансираща група“, издаден от NQA, както и наличие на 

сертификат за управление на околна среда ISO 14001:2015 за „търговия с 

енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, 

координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия“, издаден  от 

NQA (наличието на такива сертификати не е посочено като минимално 

изискване на Възложителя; декларирането им от участника е по негово 

собствено усмотрение); 

1.5.В част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ , т.3) от ЕЕДОП, участникът е посочил, че разполага със система 

за мониторинг на измервателна точка в реално време (on-line), чрез която ако 

бъде избран за изпълнител, ще предостави на Възложителя възможност да 

осъществява непрекъснат мониторинг на параметрите, както на доставяната 

нетна активна енергия, така и на консумацията си.  

1.6. В част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ , т.7) от ЕЕДОП, участникът е посочил, че предоставената 

електроенергия ще бъде от производители незамърсяващи околната среда с CO2 

и възобновяеми енергийни източници. 

 

След преглед на така представените документи комисията има единодушно 

становище, че  участникът „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД покрива поставените от 

Възложителя  изисквания относно годност / правоспособност за упражняване на 

професионална дейност и за технически и професионални способности: 1) наличие на  

лицензия за търговия с електрическа енергия, 2) включване в списъка на ЕСО ЕАД на 

регистрирани търговци с електрическа енергия на либерализирания пазар, 3)  изпълнен 

най-малко един договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени 

цени до краен клиент в количество не по-малко от посоченото от Възложителя в 

Техническата спецификация прогнозно количество ел. енергия, което се очаква да бъде 

потребено за целия срок на поръчката.   

 

 

Оферта №4, подадена от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

Констатира се, че участникът е представил следните документи:  

- Образец № 1 – Заявление ведно с приложение № 1 към него – Списък на 

документите, съдържащи се в офертата; 

- Образец № 2 – ЕЕДОП; 
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- Образец № 2А – Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП);  

- Образец № 3 – Техническо предложение (подписано от Владимир Дичев и Атанас 

Димов). 

 

Установи се следното: 

1) Коректно попълнен ЕЕДОП: 

1.1.В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б: „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ е попълнено, че управител и 

едноличен собственик на капитала на участника е Владимир Бойчов 

Владимиров; в част В „Информация относно използването капацитета на трети 

лица“ е посочено, че участникът няма да използва чужд капацитет; в част Г 

„Информация за подизпълнители“ е посочено, че няма да бъдат използвани 

подизпълнители. 

1.2. В част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП участникът е 

декларирал, че притежава лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-

349-15/17.01.2011 г., допълнена с Решение № И1-Л-349/28.11.2014 г. със 

задължения за „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор 

на комбинирана балансираща група“, както и че е включен в регистъра на 

търговските участници на ЕСО ЕАД (посочени са интернет-страници на 

съответните регистри, като при извършена в тях проверка бе потвърдена 

истинността на декларираните обстоятелства); 

1.3.В част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ от ЕЕДОП, участникът е посочил списък на доставките, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата – посочени са 4 бр. изпълнени 

договори,  с посочени суми в млн.лв., дати, получатели, но не е посочен обем на 

доставеното количество ел. енергия. Приложени са 4 бр. референции за добро 

изпълнение за цитираните договори (отново е цитиран период на изпълнение на 

договора и стойност в млн.лв.); 

1.4.В част Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ участникът е декларирал наличие на сертификат за качество ISO 

9001:2015 с обхват: търговия с електрическа енергия и координатор на 

стандартна и комбинирана балансираща група“, (наличието на такъв сертификат 

не е посочено като минимално изискване на Възложителя; декларирането му от 

участника е по негово собствено усмотрение); 

1.5.В част IV„Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ , т.4) от ЕЕДОП, участникът е посочил следното: „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън ЕООД е изградило и управлява специализирана система за 

мониторинг и енергиен сетълмент на своята балансираща група. Това е 

корпоративна информационна система, която съчетава в едно цялата нужна 

техническа, административна и финансова информация, както и средства за 

ефективен анализ и планиране на потреблението на електроенергия. 

Програмният продукт е предназначен за многопотребителска, многозадачна 

работа в мрежова среда и в Интернет. Всички компоненти на системата 

отговарят на стандартите за високонадеждни устройства за индустриално 

приложение. Това гарантира надеждната безпроблемна работа на всички 

компоненти на системата и лесната интеграция със съществуващи и бъдещи 

модели на използваните в системата устройства. Системата спомага за 

чувствително намаляване на разходите за консумирана електроенергия чрез 
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ефективен анализ и планиране. Тя осигурява подробен контрол и създава 

условия за оптимално управление на потреблението.“ 

 

Комисията, като отчете обстоятелството, че участникът е декларирал изпълнени 

договори, в които е посочена стойност в млн. лв., а не е посочен обем на доставеното 

количество електроенергия, взе решение да направи справка относно утвърдените цени 

на електрическата енергия от Комисията за енергийно и водно регулиране, съответно 

да се опита да извърши аритметични изчисления относно обема на изпълнените от 

участника доставки. След извършени аритметични изчисления (съпоставяне на 

декларираните от участника стойности по изпълнените договори с утвърдените цени на 

електрическа енергия от КЕВР), комисията стигна до извода, че участникът има 

изпълнен повече от един договор за доставка на електрическа енергия по свободно 

договорени цени до краен клиент в количество не по-малко от посоченото от 

Възложителя в Техническата спецификация прогнозно количество ел. енергия, което се 

очаква да бъде потребено за целия срок на поръчката.   

След преглед на така представените документи комисията има единодушно 

становище, че  участникът „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД покрива 

поставените от Възложителя  изисквания относно годност / правоспособност за 

упражняване на професионална дейност и за технически и професионални 

способности: 1) наличие на  лицензия за търговия с електрическа енергия, 2) включване 

в списъка на ЕСО ЕАД на регистрирани търговци с електрическа енергия на 

либерализирания пазар, 3)  изпълнен най-малко един договор за доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени до краен клиент в количество не 

по-малко от посоченото от Възложителя в Техническата спецификация прогнозно 

количество ел. енергия, което се очаква да бъде потребено за целия срок на поръчката.   

 

 

След извършване на горните действия и на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП 

комисията с единодушие  

РЕШИ: 

1. Допуска до етап отваряне на ценови предложения и четиримата участници в 

процедурата: „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, „ЧЕЗ ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД.  

2. Насрочва публично заседание за отваряне на ценовите оферти на 08.06.2017 г. 

(четвъртоък) от 11:00 часа, в сградата на Университет по хранителни 

технологии, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26, Ректорат, Заседателна зала. 

3. Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа 

и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията 

на ЗОП и Документацията за участие, не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовите предложения. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.54, 

ал.7 от ППЗОП. 

 

Комисията приключи работа на 02.06.2017 г. в 14:00 часа. 

 

Всички членове на комисията подписаха този протокол без възражения или 

особено мнение.  
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Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един 

– за досието на обществената поръчка, втори – за архива на сектор „Деловодство“.  

 

 

 

КОМИСИЯ:  

 

Енчо Захариев - .......................(п)........................................... 

Б. Паланова  – .............................(п)........................................ 

Ат. Грозданов - ..............................(п)..................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


