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ПРОТОКОЛ №1
Процедурата е открита с Решение 0094-1482 от дата 29.06.2016 г. на директора на Дирекция
„Инженерно-технически системи“ в ИА ЕСМИС, определен за възложител на поръчката на основание
чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 0094-1248/27.05.2016 г. на Изпълнителния директор на ИА
ЕСМИС

Днес 05.08.2016 г. в 14.00 ч. Комисия в състав:
Председател:
Ангел Терзииванов – Началник на отдел ПК (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА
ЕСМИС
и членове:
Георги Грудев – Началник на отдел ОП (юрист), Дирекция УСОП на ИА ЕСМИС
Валери Тотев – Началник на отдел УП (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА ЕСМИС
Теодора Костова – главен експерт в отдел ПК (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА
ЕСМИС
Жулиен Петров – старши инженер в отдел УП (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА
ЕСМИС
назначена със заповед № 0094-1743/05.08.2016 г. на директора на Дирекция
„Инженерно-технически системи“ в ИА ЕСМИС се събра в пълен състав за разглеждане,
оценка и класиране на постъпили оферти за избор на изпълнител в процедура за
възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Избор на
доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
ИА ЕСМИС, обособена в следните позиции:
Обособена позиция № 1 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за 12 броя обекти на средно напрежение;
Обособена позиция № 2 – Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за 52 броя обекти на ниско напрежение“.
І. Обща информация
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава на
комисията и правилата за работа на същата, съгласно разпоредбите на чл. 51, ал. 5, чл. 52
от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и чл. 103, ал.
2, 3, и 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
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В изпълнение на разпоредбата по чл. 48. ал. 6 от ППЗОП от деловодството на ИА
ЕСМИС на председателя на комисията са предадени 8 бр. оферти, за което бе съставен
протокол съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.
Офертите са постъпили в срок, запечатани в непрозрачни пликове. След като бе
прочетен списъка с подадените оферти, всички членове на комисията декларираха
писмено, че не са налице хипотезите, визирани в чл. 103 ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51,
ал. 8 от ППЗОП и спазване на изискванията по чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата
или представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна
членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение:
С Решение № 0094-1482 от дата 29.06.2016 г. на директора на Дирекция „Инженернотехнически системи“ в ИА ЕСМИС, определен за възложител на поръчката на основание
чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 0094-1248/27.05.2016 г. на Изпълнителния
директор на ИА ЕСМИС, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез
открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и
координатор на балансираща група за нуждите на ИА ЕСМИС, обособена в две позиции.
Издадена е заповед на Възложителя с № 0094-1743/05.08.2016 г. за назначаване на
комисия, която да отвори, разгледа, оцени и класира, по реда на тяхното постъпване,
подадените оферти за участие в процедурата.
Председателят на комисията представи поименно офертите за участие в процедурата,
постъпили в деловодството по реда на входирането им, както следва:
Вх.
№

Име на организацията подала
оферта

Дата и час на получаване

1

„Енерджи съплай“ ЕООД – подава
оферта за Обособени позиции № 1
и2
„Енерджи маркет“ АД – подава
оферта за Обособени позиции № 1
и2
„Енерго-про Енергийни услуги“
ЕООД – подава оферта за
Обособени позиции № 1 и 2
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“
ЕАД – подава оферта за Обособени
позиции № 1 и 2
„Енерджи МТ“ ЕАД – подава
оферта за Обособени позиции № 1
и2
„Гранд енерджи дистрибюшън“
ЕООД – подава оферта за
Обособени позиции № 1 и 2

27.07.2016 г., 15.00 ч.

2

3

4

5

6

01.08.2016 г., 12.30 ч.
02.08.2016 г., 11.20 ч.
03.08.2016 г., 10.50 ч.
04.08.2016 г., 12.10 ч.
04.08.2016 г., 13.20 ч.

2

7

8

„Мост Енерджи“ АД – подава
оферта за Обособени позиции № 1
и2
„Чез Трейд България“ ЕАД –
подава оферта за Обособени
позиции № 1 и 2

04.08.2016 г., 13.24 ч.
04.08.2016 г., 15.00 ч.

ІІ. Резултати от работата на комисията
Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и
оповестяване на тяхното съдържание и проверка за наличието на отделени запечатани
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, по реда указан в разпоредбите на чл.
54, ал. 3 и 4 от ППЗОП и документацията за участие.
1. „Енерджи съплай“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
2. „Енерджи маркет“ АД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
3. „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции №
1и2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
4. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции
№1и2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
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ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
5. „Енерджи МТ“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
6. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции №
1и2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
7. „Мост Енерджи“ АД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
8. „Чез Трейд България“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от
ППЗОП и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделени запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Член на комисията оповести документите за административно съответствие
съдържащи се в офертата. В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри“ по Обособени позиции № 1 и 2.
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С извършване на гореописаните действия приключи публичната част на заседанието.
III. На 05.08.2016 г. комисията в пълен състав, продължи своята работа в закрито
заседание, като прегледа документите на участниците за съответствие с критериите за
подбор и личното състояние, поставени от възложителя, както и с другите изисквания на
процедурата.
В настоящия протокол са отразени констатираните липси на документи и/или
несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания
на възложителя по арг. на чл. 54. ал. 8 от ППЗОП.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. комисията извърши проверка за съответствието
на представените документи, респективно констатации за пълнота на документите
съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на
което установи следното:
1. „Енерджи съплай“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Дружеството се представлява от Соня Петрова Николова – Кадиева – Управител.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
1.1. В представената от управителя на „Енерджи съплай“ ЕООД декларация по чл. 6, ал.
2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №4/ не се съдържа цялото
изискуемо от възложителя съдържание, изразяващо се в следното: не е декларирано
обстоятелството: „Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в
последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в
чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за
прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари“. Във връзка с горното,
комисията счита, че представената от управителя на „Енерджи съплай“ ЕООД
декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари е попълнена
некоректно, като не са отбелязани всички изискуеми от възложителя обстоятелства,
което прави документа нередовен по съдържание.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- Коректно попълнена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари от управителя на „Енерджи съплай“ ЕООД, с декларирано обстоятелството:
„Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет
месеца висша държавна длъжност в Република България или….“
Комисията констатира, че участникът не е посочил в ЕЕДОП съответните обособени
позиции за които подава оферта, но предвид обстоятелството, че представя 2 бр.
технически предложения за всяка една от обособените позиции и отделени запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, помощният орган на
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възложителя единодушно реши да не изисква представянето на нов ЕЕДОП.
Комисията констатира, че в представения попълнен образец на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е декларирал (чрез попълване
на част ІV „Критерии за подбор“) информация по раздел А: Годност – т. 2, относно
притежаваната лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително
за дейността „координатор на стандартна координираща група”, но предвид
обстоятелството, че е приложил документ удостоверяващ наличие на изисканата
лицензия и информацията е публично достъпна на сайта на Комисията за енергийно и
водно регулиране, помощният орган на възложителя единодушно реши да не изисква от
участника представянето на нов ЕЕДОП.
2. „Енерджи маркет“ АД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Дружеството се представлява от Христо Евгениев Януцев – член на съвета на
директорите и изпълнителен директор.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
2.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от изпълнителния директор на
„Енерджи маркет“ АД - Христо Евгениев Януцев. Справка в търговския регистър показа,
че в съвета на директорите на дружеството, освен посоченото лице фигурират и Илко
Стилиянов Аков и Владимир Николаев Мънев. Съгласно посоченото в разпоредбите на
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
се отнасят за лицата, които представляват участника. По силата на чл. 40, ал. 2, т. 4 от
ППЗОП при акционерно дружество, каквото е участникът, това са лицата по чл. 241, ал.
1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, в случая – лицата включени в съвета
на директорите на дружеството. В този случай ЕЕДОП се представя съгласно
изискванията на чл. 41 от ППЗОП, които възложителят е възпроизвел в указанията за
попълване на ЕЕДОП в т. 1.4. от Раздел II на документацията за участие. Представеният
от участника ЕЕДОП не отговаря именно па тези изисквания, поради което следва да
бъде представен допълнително нов ЕЕДОП, подписан от Илко Стилиянов Аков и
Владимир Николаев Мънев, съгласно чл. 41 от ППЗОП и посоченото в т. 1.4. от Раздел II
от документацията за участие.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, който следва
да бъде подписан от Илко Стилиянов Аков и Владимир Николаев Мънев в качеството им
на членове на съвета на директорите на „Енерджи маркет“ АД.
2.2. В представената от изпълнителния директор на „Енерджи маркет“ АД декларация по
чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №4/ не се съдържа
цялото изискуемо от възложителя съдържание, изразяващо се в следното: не е
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декларирано обстоятелството: „Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или
заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република
България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от
Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари“. Във връзка с
горното, комисията счита, че представената от изпълнителния директор на „Енерджи
маркет“ АД декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари е
попълнена некоректно, като не са отбелязани всички изискуеми от възложителя
обстоятелства, което прави документа нередовен по съдържание.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- Коректно попълнена декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането
на пари от изпълнителния директор на „Енерджи маркет“ АД, с декларирано
обстоятелството: „Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в
последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или….“
Комисията констатира, че участникът не е посочил в ЕЕДОП съответните обособени
позиции за които подава оферта, но предвид обстоятелството, че представя 2 бр.
технически предложения за всяка една от обособените позиции и отделени запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, помощният орган на
възложителя единодушно реши да не изисква допълването на ЕЕДОП с посочената
информация.
Комисията констатира, че в част IV „Критерии за подбор“, информация по раздел В:
Технически и професионални способности, т. 1б) от представения ЕЕДОП, участникът е
декларирал за изпълнението единствено на дейности свързани с доставка на
електрическа енергия, но предвид обстоятелството, че в представените доказателства за
извършените доставки (удостоверения за добро изпълнение) е посочено, че освен
доставка на електрическа енергия е и координатор на балансираща група, помощният
орган на възложителя единодушно реши да не изисква коригирането на ЕЕДОП в частта
за посочената информация.
3. „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции №
1и2
Дружеството се представлява от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова,
Пламен Стоянов Стефанов – Управители (от всеки двама от управителите заедно).
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
3.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от Албена Лазарова –
Пълномощник и Ива Кунева - Пълномощник. Справка в търговския регистър показа, че
дружеството се представлява от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова,
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Пламен Стоянов Стефанов – Управители. Съгласно посоченото в разпоредбите на чл. 54,
ал. 2 от ЗОП, основанията за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 се
отнасят за лицата, които представляват участника. По силата на чл. 40, ал. 2, т. 3 от
ППЗОП при еднолично дружество с ограничена отговорност, каквото е участникът, това
са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. В този случай ЕЕДОП се представя
съгласно изискванията на чл. 41 от ППЗОП, които възложителят е възпроизвел в
указанията за попълване на ЕЕДОП в т. 1.4. от Раздел II на документацията за участие.
Представеният от участника ЕЕДОП не отговаря именно па тези изисквания, поради
което следва да бъде представен допълнително нов ЕЕДОП, подписан от Боян Михайлов
Кършаков, Яна Маринова Димитрова и Пламен Стоянов Стефанов, съгласно чл. 41 от
ППЗОП и посоченото в т. 1.4. от Раздел II от документацията за участие.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, който следва
да бъде подписан от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова и Пламен
Стоянов Стефанов в качеството им на управители на „Енерго-про Енергийни услуги“
ЕООД.
Комисията констатира, че участникът не е посочил в ЕЕДОП съответните обособени
позиции за които подава оферта, но предвид обстоятелството, че представя 2 бр.
технически предложения за всяка една от обособените позиции и отделени запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, помощният орган на
възложителя единодушно реши да не изисква допълването на ЕЕДОП с посочената
информация.
4. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции
№1и2
Дружеството се представлява от Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт Дик, Паул
Борис Калуца – членове на съвета на директорите на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“
ЕАД (заедно от всеки двама от членовете на Съвета на директорите или (2) заедно от
един прокурист и един член на Съвета на директорите).
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
4.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от Динко Славчев Атанасов –
Пълномощник на съвета на директорите. Справка в търговския регистър показа, че
дружеството се представлява от Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт Дик, Паул
Борис Калуца – членове на съвета на директорите на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“
ЕАД. Съгласно посоченото в разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за
задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника. По силата на чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП при акционерно
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дружество, каквото е участникът, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон, в случая – лицата включени в съвета на директорите на
дружеството. В този случай ЕЕДОП се представя съгласно изискванията на чл. 41 от
ППЗОП, които възложителят е възпроизвел в указанията за попълване на ЕЕДОП в т.
1.4. от Раздел II на документацията за участие. Представеният от участника ЕЕДОП не
отговаря именно па тези изисквания, поради което следва да бъде представен
допълнително нов ЕЕДОП, подписан от Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт
Дик и Паул Борис Калуца, съгласно чл. 41 от ППЗОП и посоченото в т. 1.4. от Раздел II
от документацията за участие.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, който следва
да бъде подписан от Диана Атанасова Чобанова-Иванова, Робърт Дик и Паул Борис
Калуца в качеството им на членове на съвета на директорите на „ЕВН Трейдинг Саут
Ийст Юръп“ ЕАД.
Комисията констатира, че в представения попълнен образец на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът не е декларирал (чрез попълване
на част ІV „Критерии за подбор“) информация по раздел А: Годност – т. 2, относно
притежаваната лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително
за дейността „координатор на стандартна координираща група”, но предвид
обстоятелството, че информацията е публично достъпна на сайта на Комисията за
енергийно и водно регулиране, помощният орган на възложителя единодушно реши да
не изисква допълването на ЕЕДОП с посочената информация.
5. „Енерджи МТ“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Дружеството се представлява от Петя Георгиева Петрова (самостоятелно), Михаил
Атанасов Георгиев (само заедно с Петя Георгиева Петрова) – членове на съвета на
директорите.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
5.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от Петя Георгиева Петрова и
Михаил Атанасов Георгиев – членове на съвета на директорите на „Енерджи МТ“ ЕАД.
Справка в търговския регистър показа, че освен горепосочените лица в съвета на
директорите на „Енерджи МТ“ ЕАД фигурира и името на Румяна Петрова Георгиева.
Съгласно посоченото в разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за
задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника. По силата на чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП при акционерно
дружество, каквото е участникът, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон, в случая – лицата включени в съвета на директорите на
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дружеството. В този случай ЕЕДОП се представя съгласно изискванията на чл. 41 от
ППЗОП, които възложителят е възпроизвел в указанията за попълване на ЕЕДОП в т.
1.4. от Раздел II на документацията за участие. Представеният от участника ЕЕДОП не
отговаря именно па тези изисквания, поради което следва да бъде представен
допълнително нов ЕЕДОП, подписан от Румяна Петрова Георгиева, съгласно чл. 41 от
ППЗОП и посоченото в т. 1.4. от Раздел II от документацията за участие.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, който следва
да бъде подписан от Румяна Петрова Георгиева в качеството и на член на съвета на
директорите на „Енерджи МТ“ ЕАД.
6. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД – подава оферта за Обособени позиции №
1и2
Дружеството се представлява от Владимир Бойчов Владимиров и Мая Йорданова
Благинова-Цонкова (заедно) – Управители.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка. Установи се, че представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан от
всички лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно
разглеждане предложението на участник „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД по
Обособени позиции № 1 и 2.
7. „Мост Енерджи“ АД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Дружеството се представлява от Тони Латева Тенева – изпълнителен директор.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи следните несъответствия:
7.1. Представеният от участника ЕЕДОП е подписан от Тони Латева Тенева изпълнителен директор на директорите на „Мост Енерджи“ АД. Справка в търговския
регистър показа, че освен горепосоченото лице в съвета на директорите на „Мост
Енерджи“ АД фигурират и имената на Силвия Маркова Йорданова и Николай Луканов
Даскалов. Съгласно посоченото в разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за
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задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника. По силата на чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП при акционерно
дружество, каквото е участникът, това са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244,
ал. 1 от Търговския закон, в случая – лицата включени в съвета на директорите на
дружеството. В този случай ЕЕДОП се представя съгласно изискванията на чл. 41 от
ППЗОП, които възложителят е възпроизвел в указанията за попълване на ЕЕДОП в т.
1.4. от Раздел II на документацията за участие. Представеният от участника ЕЕДОП не
отговаря именно па тези изисквания, поради което следва да бъде представен
допълнително нов ЕЕДОП, подписан от Силвия Маркова Йорданова и Николай Луканов
Даскалов, съгласно чл. 41 от ППЗОП и посоченото в т. 1.4. от Раздел II от
документацията за участие.
Въз основа на горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол следните документи:
- да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, който следва
да бъде подписан от Силвия Маркова Йорданова и Николай Луканов Даскалов в
качеството им на членове на съвета на директорите на „Мост Енерджи“ АД.
8. „Чез Трейд България“ ЕАД – подава оферта за Обособени позиции № 1 и 2
Дружеството се представлява от Владимир Георгиев Дичев, Кръстю Георгиев Икономов
и Балаж Хайду (от изпълнителния член на съвета на директорите и който и да било от
останалите членове на съвета на директорите, действащи заедно) – членове на съвета на
директорите.
При извършен подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
обстоятелства, съгласно изискванията на възложителя към личното състояние на
участниците и критериите за подбор посочени в обявлението на обществената поръчка и
изискванията към участниците посочени в документацията за участие, комисията
установи че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил
всички изискани образци на документи от документацията за настоящата поръчка, като
не се констатират липси и несъответствия, включително нередовност или фактическа
грешка. Установи се, че представеният попълнен образец на ЕЕДОП, е подписан от
всички лица, попадащи в обхвата на лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Във връзка с изложеното, комисията единодушно Реши: Допуска до по-нататъшно
разглеждане предложението на участник „Чез Трейд България“ ЕАД по Обособени
позиции № 1 и 2.
ППЗОП регламентира, че в срок до 5 работни дни от получаването на протокола от
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
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условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват участника.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от датата на
получаване на настоящия протокол всеки от участниците, в чиято оферта са
констатирани липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, или с
други изисквания на възложителя, следва да представи изискуемите документи на адрес:
гр. София, ул. „Г.Й.В. Гурко“ № 6, деловодство. Допълнителните документи се
представят на комисията в запечатан плик с посочени наименованието на участника,
адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес,
наименованието на поръчката, както и надпис: „Допълнителни документи по чл. 54, ал. 9
от ППЗОП“.
С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави
Протокол №1 за отваряне и разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор и личното състояние поставени от Възложителя, подадени за участие в
процедура по възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за
нуждите на ИА ЕСМИС, обособена в две позиции, на 17.08.2016 г., за което бяха
проведени три заседания на комисията.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54,
ал. 7 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол следва да се
изпрати до всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на
купувача. В съответствие с разпоредбата на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят
на комисията ще уведоми членовете на комисията за следващото и заседание, което ще
се състои след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи от
участниците.
Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с офертите
на участниците се оставиха за съхранение в заключен шкаф в сградата на ИА ЕСМИС в
гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“, като ключът остава на съхранение при председателя на
комисията.
Комисия в състав:
Председател: Ангел Терзииванов – Началник на отдел ПК (електроинженер), Дирекция
ИТС на ИА ЕСМИС ……/п/……….заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Георги Грудев – Началник на отдел ОП (юрист), Дирекция УСОП на ИА
ЕСМИС……/п/……….заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
2. Валери Тотев – Началник на отдел УП (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА
ЕСМИС……/п/……….заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
3. Теодора Костова – главен експерт в отдел ПК (електроинженер), Дирекция ИТС на ИА
ЕСМИС……/п/……….заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
4. Жулиен Петров – старши инженер в отдел УП (електроинженер), Дирекция ИТС на
ИА ЕСМИС……/п/……….заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Този протокол съдържа 12 /дванадесет/ страници.
Дата на съставяне на протокола: 17.08.2016 г.
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