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П Р О Т О К О Л  № 1 

съставен на основание чл. 54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ 

 

 Днес, 03.08.2018 г. в 14:00 ч., в сградата на Агенция по вписванията се състоя 

заседание на комисията, определена със Заповед № РД-01-289/02.08.2018 г. на 

изпълнителния директор на АВ със задача да разгледа и оцени получените в Агенция по 

вписванията оферти за обществена поръчка – публично състезание, по чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

Закона за обществените поръчки с предмет:  

 „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на 

координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“ 

Поръчката е с РОП идентификационен № 00447-2018-0002, възлагана чрез публично 

състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 178 и сл. от 

ЗОП, открита с Решение № РД-04-11/05.07.2018 г., Обявление № 92-06-1/05.07.2018 г.  

Комисията започна работа  в състав: 

 Председател: Денислав Денчев – мл.експерт в отдел „УС“, дирекция „ФСДУС“;  

 Членове:  1. Антония Георгиева – главен юрисконсулт в отдел „ПОД“, дирекция 

„ПОЧРД“; 

   2. Божидар Павлов – външен експерт, с ун.№ в АОП: ВЕ-1928 

 Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията 

констатира следното: 

 На 05.07.2018 г. на електронната страница на Агенция по вписванията в раздел 

„Профил на купувача“ е публикувано Обявление № 92-06-1/05.07.2018 г. с документация и 

образци на документи за участие.  

 В Обявление № 92-06-1/05.07.2018 г. е указан срок за получаване на оферти до 

30.07.2018 г., 17:00 часа, като е посочено мястото, датата и часът на публичното отваряне 

на офертите. 

 

 I. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 На 03.08.2018 г. в 14:00 часа председателят на горепосочената комисия получи 

списък на подадените оферти, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, изготвен от 

Росица Ефтимова - главен специалист в отдел „ПОД“, дирекция „ПОЧРД“, ведно с 

постъпилите 9 броя оферти, получени в деловодството в срок. 

 Постъпилите оферти са както следва: 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. 15-00-362/25.07.2018 г., 09:33 ч.  „ЕНЕКОД“ АД, ЕИК 203638768, гр. София, бул. 

Мария Луиза 2, ЦУМ, ет. 6, офис 601Р,  

Нели Беширова и Райчо Кацаров – изпълнителни 

директори 

g.nikolov@enekod.com  

2. 15-00-364/25.07.2018 г.; 10:05 ч.  „КУМЕР“ ООД, ЕИК 200907117, гр. София, 

1404, бул. България №109, ет. 17,управител и 

Лице за контакт: Емилия Илиева 

office@kummerbg.com  

3. 15-00-367/26.07.2018 г.; 10:01 ч. „Енерджи Маркет“ АД, ЕИК 131200181, гр. 

София, 1202, ул. Георг Вашингтон №41, изп. 

mailto:g.nikolov@enekod.com
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директор: Христо Януцев 

Stanimir.vladov@energymarketad.com  

4. 15-00-372/27.07.2018 г.; 11:49 ч. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, ЕИК 

131512672, гр. Варна, 9009, бул. Владислав 

Варненчик №258, Варна Тауърс, Кула Г, Яна 

Димитрова и Боян Кършаков – управители,  

market@energo-pro.bg  

5. 15-00-373/27.07.2018 г.; 12:09 ч. „Мост Енерджи“ АД, ЕИК 201325372,  

Гр. София 1618, бул. България №118, изп. 

директор – Тони Тенева 

office@mostenergy.eu   

6. 15-00-376/30.07.2018 г.; 12:49 ч. „Енерджи Съплай“ ЕООД, ЕИК 175392783, гр. 

София, 1000, ул. Граф Игнатиев №2, ет. 3, ап. 

6, Соня Кадиева – управител 

St.yanchev@energysupply-bg.com 

office@energysupply-bg.com  

7. 15-00-379/30.07.2018 г.; 15:55 ч. „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД, ЕИК 200956954, гр. 

София, 1504, ул. Кракра №18, ет. 1, Радослав 

Рачев – управител, лице за контакт: Евелина 

Обретенова 

office@powersyst.bg   

8. 15-00-380/30.07.2018 г.; 16:13 ч. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, ЕИК 113570147, гр. 

София 1000, пл. Позитано №2, ет. 7, офис 7, 

Владимир Дичев – изп. директор 

office@cez-trade.bg  

9. 15-00-381/30.07.2018 г.; 16:39 ч. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД, 

ЕИК 201208860, гр. София, 1360, Индустриална 

зона Орион, ул. 3020 №34, ет. 4, Илия Йорданов 

– управител, лице за контакт: Десислава 

Пехливанчева 

d.pehlivancheva@grandenergy.net  

  

 След запознаване със списъка на подадените оферти, председателят и членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 Комисията установи, че офертите са подадени в съответствие с чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП, в непрозрачни, запечатани и надписани опаковки. 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

 След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията 

пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на постъпването им, съобразно 

входящия номер, поставен върху опаковката. 

 1. Опаковката с документи на „ЕНЕКОД“ АД е непрозрачна, запечатана и с 

ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

mailto:Stanimir.vladov@energymarketad.com
mailto:market@energo-pro.bg
mailto:office@mostenergy.eu
mailto:St.yanchev@energysupply-bg.com
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 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 2. Опаковката с документи на „КУМЕР“ ООД е непрозрачна, запечатана и с 

ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 3. Опаковката с документи на „Енерджи Маркет“ АД е непрозрачна, запечатана и с 

ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 4. Опаковката с документи на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД е 

непрозрачна, запечатана и с ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в 

обществената поръчка, включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Нотариално заверено пълномощно; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 5. Опаковката с документи на „Мост Енерджи“ АД е непрозрачна, запечатана и с 

ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Референция за изпълнен договор – 1 бр. – заверено копие; 

- Сертификат ISO 9001:2008 – заверено копие; 

- Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Удостоверение и описание на система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за 

Възложителя on-line; 
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- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 6. Опаковката с документи на „Енерджи Съплай“ ЕООД е непрозрачна, запечатана 

и с ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Справка за брой участници в балансираща група – заверено копие; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 7. Опаковката с документи на „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД е непрозрачна, запечатана и с 

ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената поръчка, 

включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Техническо предложение; 

- Лицензия за търговия с електрическа енергия – заверено копие; 

- Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 8. Опаковката с документи на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е непрозрачна, 

запечатана и с ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в обществената 

поръчка, включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Лицензия за търговия с електрическа енергия – заверено копие; 

- Решение на КЕВР за допълване на лицензия за търговия с електрическа енергия – 

заверено копие; 

- Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие; 

- Удостоверения за изпълнени договори за доставка на електрическа енергия – 3 бр. – 

заверени копия; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 

заверено копие; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД – заверено 

копие; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД 

– заверено копие; 

- Техническо предложение; 

- Декларация по ЗМИП; 
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- Нотариално заверено пълномощно; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 9. Опаковката с документи на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД  е 

непрозрачна, запечатана и с ненарушена цялост. Опаковката съдържа оферта за участие в 

обществената поръчка, включваща:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, на електронен носител - 

оригинал; 

- Референции за изпълнени договори  за доставка на електрическа енергия – 4 бр. – 

заверени копия; 

- Лицензия за търговия с електрическа енергия – заверено копие; 

- Удостоверение за регистрация като координатор на стандартна балансираща група – 

заверено копие; 

- Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие; 

- Техническо предложение; 

- Декларация по ЗМИП; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – 

заверено копие; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД – заверено 

копие; 

- Удостоверение за сключен рамков договор с „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД 

– заверено копие; 

- Плик „Предлагани ценови параметри“.   

 Техническото предложение и плик „Предлагани ценови параметри“ бяха подписани 

от комисията.  

 

 II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

 Комисията пристъпи към проверка за установяване по наличните в пликовете 

документи на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор съгласно обявлението на Възложителя.  

І. Комисията установи за участника „ЕНЕКОД“ АД:  

несъответствие с изискванията, както следва: 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 
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2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Декларирано в 

ЕЕДОП - сключен 

рамков договор с 

„ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД 

несъответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

 

ІІ. Комисията установи за участника „КУМЕР“ ООД 

несъответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Декларирано в 

ЕЕДОП - сключен 

рамков договор с 

„ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД и 

посочен № и дата 

несъответствие 
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3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

 

ІІІ. Комисията установи за участника „Енерджи Маркет“ АД 

несъответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Не декларира в 

ЕЕДОП  

несъответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 
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ІV. Комисията установи за участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД 

пълно съответствие с изискванията, както следва: 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 

3, 4 и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, 

ал. 9-11 от ЗОП 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез 

посочване на № и линк към КЕВР 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори 

на стандартни балансиращи групи на 

интернет страницата на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) 

със статус „активен“ – посочва линк към 

регистъра 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със 

съответните електроразпределителни 

дружества, към които следва да 

присъедини недвижимите имоти, 

включени в обхвата на поръчката 

Декларирано в ЕЕДОП, 

посочени № и дати на 

договори с 

„Електроразпределение 

Север“ АД, с 

"Електроразпределение 

Юг" ЕАД и с „ЧЕЗ 

Разпределение 

България“ АД 

съответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN 

ISO 9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с 

предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката, за последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

V. Комисията установи за участника „Мост Енерджи“ АД 

пълно съответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Декларира в 

ЕЕДОП, с 

посочване на № и 

дати на рамковите 

договори 

съответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

 

VІ. Комисията установи за участника „Енерджи Съплай“ ЕООД  

несъответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 
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2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Не декларира в 

ЕЕДОП 

несъответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

 

VІІ. Комисията установи за участника „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД  

несъответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 

и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, ал. 

9-11 от ЗОП 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез посочване 

на № и линк към КЕВР 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори на 

стандартни балансиращи групи на интернет 

страницата на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус 

„активен“ – посочва линк към регистъра 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към 

които следва да присъедини недвижимите 

имоти, включени в обхвата на поръчката 

Декларация в 

Техническото 

предложение 

съответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в 

ЕЕДОП 

съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с предмет, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните 3 (три) години от датата на 

Декларирано в 

ЕЕДОП – 

посочените 

несъответствие 
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подаване на офертата договори нямат 

стойност и MWh 

 

VІІІ. Комисията установи за участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  

несъответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 

3, 4 и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, 

ал. 9-11 от ЗОП 

Дискът с ЕЕДОП не 

съдържа информация 

несъответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез 

посочване на № и линк към КЕВР 

На хартия съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори 

на стандартни балансиращи групи на 

интернет страницата на 

„Електроенергиен системен оператор“ 

ЕАД („ЕСО“ ЕАД) със статус „активен“ – 

посочва линк към регистъра 

На хартия съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със 

съответните електроразпределителни 

дружества, към които следва да 

присъедини недвижимите имоти, 

включени в обхвата на поръчката 

На хартия:  

– удостоверения 

за сключени рамкови 

договори за доставка с 

„ЧЕЗ Разпределение 

България АД“ АД, с 

"Електроразпределение 

Юг" ЕАД и с ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи АД 

съответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN 

ISO 9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

На хартия съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с 

предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката, за последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата 

На хартия съответствие 

Изискванията са представени като документи на хартия, приложени към офертата.  
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ІХ. Комисията установи за участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД  

пълно съответствие с изискванията, както следва: 

 

1. Изисквания към личното състояние:   

липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 

липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 2, 

3, 4 и 5 от ЗОП,  не са налице обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици  и по чл. 101, 

ал. 9-11 от ЗОП 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2. Изисквания за годност:   

2.1.наличие на валидна лицензия чрез 

посочване на № и линк към КЕВР 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2.2.регистриран в регистъра на координатори 

на стандартни балансиращи групи на 

интернет страницата на „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) 

със статус „активен“ – посочва линк към 

регистъра 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

2.3.сключени рамкови договори със 

съответните електроразпределителни 

дружества, към които следва да 

присъедини недвижимите имоти, 

включени в обхвата на поръчката 

Декларирано в ЕЕДОП 

– има сключени 

рамкови договори за 

доставка с „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с 

"Електроразпределение 

Юг" ЕАД и с ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи АД 

съответствие 

3. Изисквания за технически и 

професионални способности 

  

3.1.система за управление на качеството EN 

ISO 9001:2008/2015 или еквивалент в 

съответствие с предмета на обществената 

поръчка 

Декларирано в ЕЕДОП съответствие 

3.2.опит в изпълнението на доставки с 

предмет, идентичен или сходен с този на 

поръчката, за последните 3 (три) години 

от датата на подаване на офертата 

Декларирано в 

ЕЕДОП; референции – 

на хартия 

съответствие 

 

Представяне на допълнителна информация: 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът ще бъде изпратен на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача, във връзка с изпълнението 

на действията по отстраняване на липси, непълноти или несъответствия на информацията 

или представяне на нови документи. 
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Срок: съгл. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: до 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола. 

Документите на хартиен носител се представят в запечатан непрозрачен плик с 

името на настоящата обществена поръчка и участника. Пликът се подава в деловодството 

на Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. „Елисавета Багряна“ 20, деловодство. 

Комисията състави и подписа в един екземпляр настоящия протокол на 10.08.2018 

година. 

 

 

   КОМИСИЯ: 

 

   Председател: Денислав Денчев ……………..…….       

                              

                                           Членове: Антония Георгиева ………………… 

 

         Божидар Павлов ……………………. 

 

       

 

 


