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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: */П/            

          КМЕТ: 

                  /Иван Гавалюгов/ 

дата: 01.11. 2017 г. 

 
Д О К Л А Д 

 
 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в 

изпълнение на Заповед № ОА-493/26.09.2017г. на Зам. кмета на Община Ботевград, издадена на 

основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка с открита процедура с Решение № ОП-29/17.08.2017г. 

за откриване  на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия на 

свободен пазар за нуждите на община Ботевград за обекти присъединени на ниско 

напрежение“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Георги Везирски – гл. специалист „ПООЗПБ“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Мария Христова – началник отдел “Правно-нормативно обслужване” 

4. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

2. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

3. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 
     

изготви доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са 

постъпили пет оферти.  Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок.  

Офертите по реда на постъпването им са, както следва: 

1. „ЕНЕКОД“ АД, с адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №2, ЦУМ, ет.6, 

офис 0602А- с вх. № ОП-29-1/20.09.2017 г. - 10:15 ч. 

 2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, с адрес: гр. София, 

Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“, №34, ет.4 - с вх. № ОП-29-2/21.09.2017 г. - 10:30 ч. 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, с адрес: гр. София, пл. „Позитано“ №2, ет.7, офис 7 - 

с вх. № ОП-29-3/21.09.2017 г. - 16:00 ч. 

4. „Мост Енерджи“ АД, с адрес: гр. София, бул. „България“ №118, БЦ „Абакус“- с вх. 

№ ОП-29-4/25.09.2017 г. - 11:45 ч. 

5. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав 

Варненчик“ №258, Варна Тауърс, Кула Г - с вх. № ОП-29-5/25.09.2017 г. - 15:00 ч. 
 

Комисията е заседавала в периода от 26.09.2017 г. до 25.10.2017г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 26.09.2017 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. 
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След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 

участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 27.09.2017г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „ЕНЕКОД“ АД 

Комисията пристъпи към проверка и разглеждане на документите за съответствието с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и  

установи следното в представения ЕЕДОП:  

- в част III: Основания за изключване, Раздел В: Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение, на поставения 

въпрос „… извършил ли е тежко професионално нарушение?“, участникът не е посочил 

отговор.  

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка, участникът не е декларирал физическо лице/физически 

лица, които са неговите действителни собственици по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във 

връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП в съответствие с изискването в част VI, т. 8 от документацията 

за участие. Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в 

ЕЕДОП. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане 

на Закона срещу мерките за изпиране на пари. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.1б) участникът не е предоставил данни, от които да е видно, че изпълнените от него доставки 

са сходни с доставките, предмет на поръчката. Съгласно т.III.1.3) от Обявлението 

Възложителят е заложил следния критерий за подбор: „Участникът следва да е изпълнил 

минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за 

последните 3 (три) години. Сходни дейности са дейности по доставка на електрическа 

енергия и координиране на балансираща група, в която има поне двама участника с 

консумация на електрическа енергия най-малко равна на консумацията на Възложителя за 

периода май 2015 г. – юни 2016 г.”. В тази връзка не може да се установи дали участникът 

отговаря на заложения критерий за подбор, тъй като е посочил само една дейност и не е 

посочил броя на участниците в балансиращата група. Участникът следва да попълни 

информация, с която да отговаря на критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, 

в т.4) участникът не е декларирал и описал, че разполага с изградена система за мониторинг 

на измервателна точка, позволяваща измерване на нетната активна електрическа енергия в 

реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и да е достъпна 

за Възложителя – on line, в съответствие с т.III.1.3) от Обявлението - описание на системата за 

управление и проследяване на доставките и в съответствие с изискването в част VII, т. 3, буква 

„Б” на стр. 11 от документацията. Възложителят е заложил като критерий за подбор 

участникът да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, 

позволяваща измерване на нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО, както и да е достъпна за Възложителя on 

line. Участникът следва да попълни информацията, тъй като не може да се установи дали се 

покриват критериите за подбор. 
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 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

27.09.2017г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

2. За участник „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 
- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.1б) участникът не е предоставил данни, от които да е видно какъв е броят на членовете на 

балансиращата група.  Съгласно т.III.1.3) от Обявлението Възложителят е заложил следния 

критерий за подбор: „Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години. Сходни 

дейности са дейности по доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща 

група, в която има поне двама участника с консумация на електрическа енергия най-малко 

равна на консумацията на Възложителя за периода май 2015 г. – юни 2016 г.”. В тази връзка 

не може да се установи дали участникът отговаря на заложения критерий за подбор, тъй като 

не е посочил броя на участниците в балансиращата група.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, няма посочен отговор. Наличие на сертификат по 

система EN ISO 9001:2015, участникът е декларирал в част IV: Критерии за подбор,  Раздел 

В: Технически и професионални способности, в т.12), но няма данни за орган или служба 

издаващи документите. Участникът следва да декларира съответствието с този критерии като 

попълни част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление. 
 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

27.09.2017г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

3. За участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 
- в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка, участникът не е декларирал физическо лице/физически 

лица, които са неговите действителни собственици по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във 

връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП в съответствие с изискването в част VI, т. 8 от документацията 

за участие. Участникът следва да попълни информацията за действителните собственици в 

ЕЕДОП. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане 

на Закона срещу мерките за изпиране на пари. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.1б) участникът не е предоставил данни, от които да е видно количеството на доставената 

електрическа енергия и какъв е броят на членовете на балансиращата група. Съгласно т.III.1.3) 

от Обявлението Възложителят е заложил следния критерий за подбор: „Участникът следва 

да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, за последните 3 (три) години. Сходни дейности са дейности по доставка на 

електрическа енергия и координиране на балансираща група, в която има поне двама 

участника с консумация на електрическа енергия най-малко равна на консумацията на 

Възложителя за периода май 2015 г. – юни 2016 г.”. От представените по преценка на 

участника удостоверения за изпълнените договори е видно какво количество електрическа 

енергия е доставено, но участникът следва да предостави данни за броя членове на 

балансиращата група, с което да отговаря на критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 

9), участникът е посочил, че разполага с изградена система за мониторинг на измервателна 

точка, позволяваща измерване на нетната активна електрическа енергия в реално време с 
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пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и да е достъпна за 

Възложителя – on line. В съответствие с т.III.1.3) от Обявлението - описание на системата за 

управление и проследяване на доставките и в съответствие с изискването в част VII, т. 3, буква 

„Б” на стр. 11 от документацията, информацията следва да се декларира в Част IV, Раздел В, 

т. 4 от ЕЕДОП, но комисията приема, че участникът отговаря на критериите за подбор 

поставени от Възложителя.  
 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

27.09.2017г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

4. За участник “Мост Енерджи“ АД 
- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.1б) участникът не е предоставил данни, от които да е видно какъв е броят на членовете на 

балансиращата група. Съгласно т.III.1.3) от Обявлението Възложителят е заложил следния 

критерий за подбор: „Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години. Сходни 

дейности са дейности по доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща 

група, в която има поне двама участника с консумация на електрическа енергия най-малко 

равна на консумацията на Възложителя за периода май 2015 г. – юни 2016 г.”. От 

представените данни за изпълнените договори е видно какво количество електрическа енергия 

е доставено, но участникът следва да предостави данни за броя членове на балансиращата 

група, с което да отговаря на критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 

3), участникът е посочил, че разполага с изградена система за мониторинг на измервателна 

точка, позволяваща измерване на нетната активна електрическа енергия в реално време с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО, както и да е достъпна за 

Възложителя – on line. В съответствие с т.III.1.3) от Обявлението - описание на системата за 

управление и проследяване на доставките и в съответствие с изискването в част VII, т. 3, буква 

„Б” на стр. 11 от документацията, информацията следва да се декларира в Част IV, Раздел В, 

т. 4 от ЕЕДОП, но комисията приема, че участникът отговаря на критериите за подбор 

поставени от Възложителя.  
 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

27.09.2017г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

6. За участник „Енерго –Про Енергийни Услуги“ ЕООД 
- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в 

т.1б) участникът не е предоставил данни, от които да е видно какъв е броят на членовете на 

балансиращата група. Съгласно т.III.1.3) от Обявлението Възложителят е заложил следния 

критерий за подбор: „Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години. Сходни 

дейности са дейности по доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща 

група, в която има поне двама участника с консумация на електрическа енергия най-малко 

равна на консумацията на Възложителя за периода май 2015 г. – юни 2016 г.”. В тази връзка 

не може да се установи дали участникът отговаря на заложения критерий за подбор, тъй като 

не е посочил броя на участниците в балансиращата група.  
 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

27.09.2017г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 
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3. Протокол №3 от 16.10.2017г. от закрито заседание на комисията, която отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

27.09.2017г. 

 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок. 

 От участник „Мост Енерджи“ АД няма постъпили допълнително представени 

документи, изискани с Протокол №2 от 27.09.2017г. Видно от потвърждаването на участника 

за получен имейл на 28.09.2017г. с прикачен файл Протокол №2, срокът за представяне на 

допълнителни документи е 5 работни дни считано до 05.10.2017г. включително. С оглед на 

непредставените допълнително изискани документи в указания срок, за участника не може да 

се установи съответствие с критериите за подбор. На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, комисията 

предлага участник „Мост Енерджи“ АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разглежда техническото 

предложение на участника и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП не отваря ценовото предложение на 

същия. 

 От участник „Енерго – Про Енергийни услуги“ ЕООД няма постъпили допълнително 

представени документи, изискани с Протокол №2 от 27.09.2017г. Видно от автоматично 

генерирана обратна разписка на 29.09.2017г. за прочетен имейл (съдържащ Протокол №2),  

срокът за представяне на допълнителни документи е 5 работни дни считано до 06.10.2017г. 

включително. На 10.10.2017г. е постъпило по факс писмо с вх.№5300-1196/10.10.2017г. до 

председателя до комисията от участник „Енерго – Про Енергийни услуги“ ЕООД, ведно със 

справка на броя членове присъединени към балансиращата група с координатор „Енерго – Про 

Енергийни услуги“ ЕООД. Постъпилите документи са извън законоустановения срок и не са 

разгледани от комисията. 

С оглед на непредставените допълнително изискани документи в указания срок, за 

участника не може да се установи съответствие с критериите за подбор. На осн. чл.107, т.1 от 

ЗОП, комисията предлага участник „ Енерго – Про Енергийни услуги “ ЕООД да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. На осн. чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията 

не разглежда техническото предложение на участника и на осн.чл.57, ал.1 от ППЗОП не отваря 

ценовото предложение на същия. 
 След като разгледа представените допълнително документи от участниците, комисията 

установи, че са представили всички документи, попълнени съгласно указанията й, отговарящи на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор поставени от Възложителя. С оглед 

на установеното комисията предлага на Възложителя, участниците да бъдат допуснати до по-

нататъшно участие в процедурата.   

 

4. Протокол №4 от 20.10.2017г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената, по реда на постъпване на 

офертите им и установи, че са представили, попълнили и оформили всички изискуеми 

документи. Представените документи доказват, че участниците отговарят на заложените 

минимални изисквания. Няма липсващи документи и непълноти, предвид на което комисията 

предлага същите да бъдат допуснати до по- нататъшно участие в процедурата. 
Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от тях 

цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание на комисията на 25.10.2017 г. 

от 10:00 ч. 

 

 5. Протокол №5 от 25.10.2017г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на 

постъпване на офертите, както следва: 
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 1. „ЕНЕКОД“ АД  -  предлага обща цена за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка в размер на 183 425,00 лева без ДДС или за доставка на 1 МWh – 79,75 лева без ДДС 

и 95,70 лева с ДДС. 

 2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - предлага обща цена за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка в размер на 189 704,00 лева без ДДС или за 

доставка на 1 МWh – 82,48 лева без ДДС и 98,98 лева с ДДС. 

 3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД - предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 182 183,00 лева без ДДС или за доставка на 1 МWh – 79,21 

лева без ДДС и 95,05 лева с ДДС. 

 

Комисията,  извърши  проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП за наличие на предложение, което е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници, но не установи такова. 

 

След извършване на описаните действия от комисията,  същата  

 

I. Предлага за отстраняване:  

- На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, участник „Мост Енерджи“ АД 

- На осн. чл.107, т.1 от ЗОП, участник „ Енерго – Про Енергийни услуги “ ЕООД 

 

IІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

На II-ро място: „ЕНЕКОД“ АД 

На III-то място: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

 

IІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.  

 

 

 На 25.10.2017г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените 

протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                */П/            /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 

1.             /П/              /Георги Везирски/ 

 

2.             /П/             /Генка Енева/ 

 

3.            /П/             /Мария Христова/ 

 

                               4.              /П/            /Таня Накова/ 

 

 

 

 
       * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 

 
 


