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П Р О Т О К О Л  № 2 

съставен на основание чл. 56 - 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ 

 

 Днес, 20.08.2018 г. в 11:00 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 

 

 І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ 

 Съгласно констатациите в Протокол №1 от 10.08.2018 г., публикуван и изпратен 

същия ден на участниците, бяха представени допълнителните документи: 

- От участник №1 „ЕНЕКОД“ АД на 15.08.2018 г. чрез деловодство с вх. №15-00-

362: ЕЕДОП с деклариране на сключени рамкови договори по т. ІІІ.1.1 от 

Обявлението и копия на удостоверения за рамкови договори с „Енерго-Про 

Мрежи“ АД от 2016 г., с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 2016 г. и с „ЕВН 

България Електроразпределение“ ЕАД от 2016 г.; 

- От участник №2 „КУМЕР“ ООД: на 15.08.2018 г. чрез деловодство с вх. №15-00-

364: ЕЕДОП с деклариране на сключени рамкови договори по т. ІІІ.1.1 от 

Обявлението и копия на рамкови договори с „Енерго-Про Мрежи“ АД от 2016 г., 

с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 2016 г. и с „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД от 2016 г.; 

- От участник №3 „Енерджи Маркет“ АД: на 14.08.2018 г. чрез деловодството с 

вх. №15-00-367: ЕЕДОП с деклариране на сключени рамкови договори по т. 

ІІІ.1.1 от Обявлението и копия на удостоверения за рамкови договори с „Енерго-

Про Мрежи“ АД от 2016 г., с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД от 2015 г. и с 

„ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД от 2016 г.; 

- От участник №7 „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД: на 16.08.2018 г. по електронната поща: 

ЕЕДОП с нанесени данните за количеството и цената на изпълнена сходна 

доставка на електроенергия. Прилага се и референция; 

- От участник №8 „ЧЕЗ Трейд България“: на 14.08.2018 г. чрез деловодството с вх 

№15-00-380: ЕЕДОП с декларирано съответствие на участника с изискванията за 

лично състояние; 
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В срока от 5 работни дни не е постъпил отговор от участник №6 „Енерджи 

Съплай“ ЕООД и комисията приема, че същият не отговаря на критериите за подбор на 

възложителя. 

 

 ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Участник Техническо предложение 

1. „ЕНЕКОД“ АД Съответства на техническата спецификация 

2. „КУМЕР“ ООД Съответства на техническата спецификация 

3. „Енерджи Маркет“ АД Съответства на техническата спецификация 

4. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ЕООД Съответства на техническата спецификация 

5. „Мост Енерджи“ АД Съответства на техническата спецификация 

6. „Енерджи Съплай“ ЕООД 
Не се разглежда на осн. чл. 56, ал. 1 от 

ППЗОП 

7. „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД Съответства на техническата спецификация 

8. „ЧЕЗ Трейд България“  Съответства на техническата спецификация 

9. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД 
Съответства на техническата спецификация 

10. „ЕНЕКОД“ АД Съответства на техническата спецификация 

 

 ІІІ. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ІІІ.1. Допуснати участници: 

1. участник №1 „ЕНЕКОД“ АД 

2. участник №2 „КУМЕР“ ООД 

3. участник №3 „Енерджи Маркет“ АД 

4. участник №4 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД 

5. участник №5 „Мост Енерджи“ АД 

6. участник №7 „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД 

7. участник №8 „ЧЕЗ Трейд България“  

8. участник №9 „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД 

Мотиви: Участниците отговарят на изискванията за лично състояние и подбор на 

възложителя. Техническите предложения на участниците съответстват на изискванията на 

възложителя, заложени в техническата спецификация. 

ІІІ.2. Недопуснат участник: 

1. участник №6 „Енерджи Съплай“ ЕООД 
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Мотиви: Офертата не отговаря на изискванията на възложителя – основание по чл. 

57, ал. 1 от ППЗОП. Налице е следният пропуск: 

Участникът не отговаря на критериите за подбор – не доказва изискването за 

годност за упражняване на професионална дейност да има сключени рамкови договори със 

съответните електроразпределителни дружества, към които следва да присъедини 

недвижимите имоти, включени в обхвата на поръчката, чрез деклариране в ЕЕДОП. 

Участникът не е представил допълнителни документи в срока, даден на осн. чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП след изпращането на протокола до участниците и публикуването му на профила на 

купувача. Изискването е посочено в т. ІІІ.1.1. на Обявление №855609 по поръчка ид. 

№00447-2018-0002 в РОП. Поради това, на осн. чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, техническото 

предложение на участника не е разгледано. Следователно, не подлежи на разглеждане и 

ценовото предложение. 

 

ІІІ.3. Заседание по отваряне на ценовите предложения: 

Заседанието за отваряне на ценовите предложения беше обявено на профила на 

купувача 2 работни дни предварително, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. Обявяването е от 

20.08.2018 г. Заседанието е насрочено за 23.08.2018 г., 11:00 ч. 

На 23.08.2018 г., 11:00 ч. комисията 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 

се събра да проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения в 

процедурата. 

На заседанието присъства представител на участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД Десислава Пехливанчева, с пълномощно от управителя.  

 Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на ценовите предложения по реда 

на подаването на офертите и констатираха следното: 

 

Участник 

Цена за един МВтч нетна активна 

електрическа енергия – лв.  

без ДДС с ДДС 

 „ЕНЕКОД“ АД 80,97 97,16 

 „КУМЕР“ ООД 87,00 104,40 

„Енерджи Маркет“ АД 84,70 101,64 

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД 92,29 110,75 

„Мост Енерджи“ АД 85,00 102,00 

„ПАУЪР СИСТ“ ЕООД 89,50 107,40 

„ЧЕЗ Трейд България“  82,11 98,53 

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД 83,53 100,24 
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ІV. Класиране 

 

Място Участник 

Предложена цена за един МВтч 

нетна активна електрическа 

енергия лв. без ДДС 

І „ЕНЕКОД“ АД 80,97 

ІІ „ЧЕЗ Трейд България“  82,11 

ІІІ „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД 
83,53 

ІV „Енерджи Маркет“ АД 84,70 

V „Мост Енерджи“ АД 85,00 

VІ  „КУМЕР“ ООД 87,00 

VІІ „ПАУЪР СИСТ“ ЕООД 89,50 

VІІІ „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД 92,29 

 

V. Предложение за определяне на изпълнител: 

 „ЕНЕКОД“ АД, ЕИК 203638768, с предложена цена за един МВтч нетна активна 

електрическа енергия 80,97лв. без ДДС 

VІ. Предложение за отстраняване на участник: „Енерджи Съплай“ ЕООД: 

Основание за отстраняване: чл. 107, т. 1 от ЗОП. Участникът не отговаря на 

критериите за подбор – не доказва изискването за годност за упражняване на 

професионална дейност да има сключени рамкови договори със съответните 

електроразпределителни дружества, към които следва да присъедини недвижимите имоти, 

включени в обхвата на поръчката, чрез деклариране в ЕЕДОП. Участникът не е представил 

допълнителни документи в срока, даден на осн. чл. 54, ал. 9 от ППЗОП след изпращането 

на протокола до участниците и публикуването му на профила на купувача. Изискването е 

посочено в т. ІІІ.1.1. на Обявление №855609 по поръчка ид. №00447-2018-0002 в РОП.  

VІІ. Предложение за сключване на договор: 

Комисията предлага на възложителя да се сключи договор с класирания на първо 

място участник, посочен в т. ІV - „ЕНЕКОД“ АД, ЕИК 203638768. 

Комисията приключи работата си в 17:30 часа на 23.08.2018 г.(четвъртък), което е 

дата и час на съставяне на настоящия протокол. 

 

     Председател:  Денислав Денчев  

             

                                                Членове:   Антония Георгиева 

Божидар Павлов 


