ПРОТОКОЛ № 1
от работата на комисията съгласно чл. 54, ал. 1 - ал.7 от Правилника за прилагане Закона
за обществените поръчки (ППЗОП), във връзка с чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) от работата на комисията по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя в открита процедура ЗОП с наименование: Доставка на активна
електроенергия високо и средно напрежение, реф. номер 200-083 на „Булгартрансгаз“ ЕАД,
открита с решение № БТГ-РД-07-73 от 11.06.2020 г.
На 04.08.2020 г., назначената със заповед № БТГ-РД-09-111 от 04.08.2020 г. комисия за
провеждане на процедурата в състав:
Председател:
1. Кирил Велков, специалист в отдел „Придобиване на активи“;
и членове на комисията:
2. Радостина Динева, ръководител сектор „Енергиен“;
3. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени
поръчки“;
с резервни членове на Комисията:
1. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи;
2. Георги Йорданов, специалист сектор „Енергиен“;
3. Константин Вучков, старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване на обществени
поръчки“, извърши следното:
извърши:
-

публично отваряне на офертите на участниците;

-

разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя като същите са представени от участниците в
запечатани непрозрачни опаковки, които отговарят на условията на възложителя
и на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Председателят на комисията получи 5 (пет) оферти, подадени от участници в
конкретната процедура, които са регистрирани в списъка с участниците (протокол по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ информация за всички участници и получени оферти).
В 14:00 ч. на 04.08.2020 г., назначената комисия започна своята работа в сградата на
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
След получаване на списъка с участниците (протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, съдържащ
информация за всички участници и получени оферти) и представените оферти, всички
членове на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с
изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Участниците, представили оферти в посочения в обявлението за обществената поръчка срок,
са както следва:
1. „Енерджи Маркет“ АД, с рег. № БТГ 25-01-380/24.07.2020 от 13:13 ч.;
2. „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, с рег. № БТГ 25-01-381/27.07.2020 от 10:35 ч.;
3. „Юропиан Трейд оф Енерджи“ АД, с рег. № БТГ 25-01-385/31.07.2020 от 09:10 ч.;
4. „Мост Енерджи“ АД, с рег. № БТГ 25-01-386/31.07.2020 от 13:58 ч.;
5. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, с рег. № БТГ 25-01-387/31.07.2020 от 15:19 ч.
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Съгласно получени данни от деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД е получена оферта от
„Кумер” ООД, един ден след крайния срок за получаване на оферти 31.07.2020г., 17:00 ч.,
който е посочен в обявлението на поръчката за комунални услуги № БТГ-04-19119/11.06.2020г. и публикуван в регистъра на Обществени Поръчки на 15.06.2020г., а
именно на 03.08.2020 г. от 10:36 ч. Предвид горното същата е върната обратно на „Кумер”
ООД с писмо с № БТГ-25-01-389 от 04.08.2020г. с куриерска пратка получена на 05.08.2020г.
Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Публично отваряне на офертите на участниците
По време на публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на
участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в запечатани
непрозрачни опаковки и с изискуемите обозначения върху същите, в съответствие с
изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори опаковките на
участниците по реда на постъпването им в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, като
извърши следното:
Отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповестяване на тяхното
съдържание.
При отварянето на опаковките, във всяка от тях се констатира наличието на отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, след което, съгласно
чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническите
предложения от офертите на участниците, както и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на всички участници.
При проверка на всички документи поставени в опаковката, комисията установи, че в
офертата на участника „Енерджи Маркет“ АД е наличeн един брой Предложение за
изпълнение на поръчката (Образец 04), като при подписването на същото на основание чл.
54, ал. 4 от ППЗОП от всички членове на комисията, беше установено, че като приложение
към него не са налични Копие на валиден сертификат, удостоверяващ, че участникът е
внедрил и прилага система за управление на енергията, съгласно стандарт ISO 50001:2011
(БДС EN ISO 50001:2011) или еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и
координатор на балансираща група, както и Общи принципи (Методика) за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група, в която ще бъде включен възложителят,
поради което комисията не може да изпълни всички свои задължения възложени в чл. 54,
ал. 4 от ППЗОП, а именно да подпише всички приложения към техническото предложение
на участника.
Предвид обстоятелството, че горецитираните документи се явяват част от техническото
предложение на участника и не са сред документите, чрез които се покриват изискванията
за личното състояние или критериите за подбор, комисията не може на основание чл. 54,
ал. 8 от ППЗОП да посочи същите в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и да предостави
възможност на участника, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да ги предостави, поради
което единодушно реши да не разглежда представения еЕЕДОП от участника, поради порока
на офертата му, който не може да бъде отстранен, без да бъдат нарушени разпоредбите на
ЗОП.
Водена от горното, комисията счита, че с непредставянето на Копие на валиден сертификат,
удостоверяващ, че участникът е внедрил и прилага система за управление на енергията,
съгласно стандарт ISO 50001:2011 (БДС EN ISO 50001:2011) или еквивалентен, с обхват
търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, както и Общи
принципи (Методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група,
в която ще бъде включен, офертата на участника не отговаря на заложеното от Възложителя
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изискване в т. 3.1.2, буква „б” и т. 10.1.3 от Указанията за подготовка на офертата по
настоящата процедура, както и на чл. 101, ал. 3 от ЗОП и чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от
ППЗОП.
Предвид изложеното, комисията единодушно реши, че офертата на участника „Енерджи
Маркет“ АД не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката
от документацията за участие и същият следва да бъде предложен за отстраняване от
процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
II. Проверка на представените от останалите участници документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в
документацията за участие,
с посочване на установени липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:
1. Документите, представени от участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр.
София са, както следва:
1.1. Документи за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващи:
1.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП е представен от участника „Енерджи Маркет Глобал“
ООД на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в
опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат. Документът е цифрово подписан с
квалифицирани електронен подпис от Емил Коноратов - управител, задължено лице по чл.
54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, съгласно
информацията достъпна за актуалното състояние на дружеството в сайта на Търговския
регистър и декларираното в представения еЕЕДОП.
В документа е посочена информация, както следва:
1.1.1.1. В част I информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
за възложителя, като информацията е коректно попълнена.
1.1.1.2. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 име, Улица и номер, Пощенски код, Град, Държава, Ел. Поща, телефон, лице за
контакт, ид. номер по ДДС.
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен
сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за
предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен
достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори;
1.1.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителя на
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икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно Емил Коноратов – управител с попълнена цялата изискуема информация.
1.1.1.4. В част II, раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор;
1.1.1.5. В част II, раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическият оператор няма да използва“ е оставен маркираният отговор „Не“ на
поставения въпрос от стандартния еЕЕДОП генериран чрез информационната система за
eЕЕДОП. Независимо, че Възложителят изрично не е изискал тази информация в
обявлението и документацията за участие в т.ч. Приложение №1 Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП към Указания за подготовка на оферта и предвид пояснителният
текст в еЕЕДОП под този раздел, че „Разделът се попълва само ако тази информация се
изисква изрично от възложителя“ и обстоятелството, че полето не позволява размаркиране
на отговорите и в тази връзка Комисията не извежда нередовност относно попълнената
информация.
1.1.1.6. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали национални
основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т.
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и не са налице основания за изключване по чл. 69, ал. 1 и
2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
1.1.1.7. В част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, поле „Вписване в съответен
професионален регистър“ е посочен отговор „ДА“ по отношение на обстоятелството, че
участникът притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща
група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката. Посочен е и линк към съответната
база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия
професионален регистър. Посочена е информация за Лицензия за търговия с електрическа
енергия № Л-280-15/15.09.2008 г. с валидност до 15.09.2028 г., допълнена с права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група” с Решение № И1-Л280/09.07.2012 г. за изменение/допълнение на лицензия, и Решение № И2-Л280/17.05.2018г. за удължаване срока валидността на лицензията с 10 години, вписан под
№247 в Публичния регистър на КЕВР - https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_i2-l280_18.pdf 2). Посочена е регистрацията в ЕСО ЕАД- под код № 42 в списъка и
идентификационен EIC код 32XAVV-ELEKTRO-C със статут „активен‘.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност в т.ч. на минималното
изискването за допустимост по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал.
5 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочено раздел III.1.1) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
1.1.1.8. В част IV, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, е посочена
информация за реализирания общ оборот в лева за последните три приключили финансови
години – 2017г., 2018г., и 2019г., като за 2018г., за периода – 01.01.2018г. – 31.12.2018г.,
във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, оборотът е в размер на 26 708 820 лева.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор за
Икономическо и финансово състояние в т.ч. покрива минималното изискване за допустимост
по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
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посочено раздел III.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания
за подготовка на оферта, а именно участникът да е реализирал минимален общ оборот в
размер на 3 500 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута
по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с
чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП като данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили
финансови години.
1.1.1.9. В част IV, раздел „В“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от
конкретния вид“ са описани две дейности за „доставка на нетна електрическа енергия високо
и средно напрежение и координатор на балансираща група, количество: 21 540 MWh“,
изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, първата
от който е с посочена стойност – 2 266 223.40 лева, начална дата – 09.01.2019 г., крайна
дата – 08.01.2020 г. и получател.
Изпълнената дейност попада в дефиницията на възложителя за „дейност, сходна с предмета
и обема на поръчката“, под която се разбира доставка на активна електроенергия високо
и/или средно напрежение, съгласно т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта.
Съгласно посочената информация, участникът покрива минималното изискване за
допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП, посочено
раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за
подготовка на оферта, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет
и обем идентични или сходни с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 000 MWh
електроенергия за ниво високо напрежение и/или за ниво средно напрежение за не повече
от 12 (дванадесет) месеца.
1.1.1.10. В раздел В в поле възлагане на подизпълнители участникът не е посочил, че
възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на % (процентно изражение) от
поръчката.
1.1.1.11. В Част IV, Критерии за подбор, буква Г „Схеми за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в поле „Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, е посочен отговор „ДА“ по
отношение на обстоятелството, че участникът прилага система за управление на качеството.
Посочено е внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 № BG
121662Q/U 2015 с обхват търговия с електрическа енергия и Координатор на стандартна
балансираща група, както и издател на сертификата.
На база на посочената информация по отношение на стандарт ISO 9001:2015, участникът
отговаря на критерия за подбор участникът да прилага система за управление на качеството,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП в т.ч. на минималното изискване за допустимост по
отношение на технически и професионални способности на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено раздел III.1.3) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта, именно: Участникът
да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или
еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща
група.
1.1.1.12. В част VI: „Заключителни положения” участникът е попълнил информация относно
предоставянето на официално съгласие възложителят, посочен в Част I, да получи достъп
до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от Единен
европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена
в Част I, което отговаря на изискванията на т. 7 от Приложение № 1 „Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП” към Указанията за подготовка на офертата.
1.2. Участникът е представил опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,
подписан от представляващия участника Емил Коноратов – управител.
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Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, комисията констатира, че участникът
„Енерджи Маркет Глобал“ ООД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя в документацията за обществената поръчка.
2. Документите, представени от участника „Юропиан Трейд оф Енерджи“ АД, гр.
София, както следва:
2.1. Документи за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващи:
2.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП е представен от участника „Юропиан Трейд оф Енерджи“
АД на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в
опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат. Документът е цифрово подписан с
квалифицирани електронен подпис от Ивелина Димитрова – изпълнителен директор, като
същото лице е декларирало, че разполага с информация за достоверността на
декларираните в еЕЕДОП обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5. от ЗОП
за останалите задължени лица по чл. 54, ал.2 от ЗОП, а именно: Златка Борисова и Диляна
Петрова – членове на съвета на директорите.
В документа е посочена информация, както следва:
2.1.1.1. В част I информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
за възложителя, като информацията е коректно попълнена.
2.1.1.2. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 име, Улица и номер, Пощенски код, Град, Държава, Ел. Поща, телефон, лице за
контакт, ид. номер по ДДС.
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен
сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за
предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен
достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори;
2.1.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителя на
икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно Ивелина Димитрова – изпълнителен директор и Златка Борисова и Диляна Петрова
– членове на Съвета на директорите с попълнена цялата изискуема информация.
2.1.1.4. В част II, раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор;
2.1.1.5. В част II, раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическият оператор няма да използва“ е оставен маркираният отговор „Не“ на
поставения въпрос от стандартния еЕЕДОП генериран чрез информационната система за
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eЕЕДОП. Независимо, че Възложителят изрично не е изискал тази информация в
обявлението и документацията за участие в т.ч. Приложение №1 Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП към Указания за подготовка на оферта и предвид пояснителният
текст в еЕЕДОП под този раздел, че „Разделът се попълва само ако тази информация се
изисква изрично от възложителя“ и обстоятелството, че полето не позволява размаркиране
на отговорите и в тази връзка Комисията не извежда нередовност относно попълнената
информация.
2.1.1.6. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали национални
основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т.
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и не са налице основания за изключване по чл. 69, ал. 1 и
2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество по отношение на Ивелина Димитрова – изпълнителен
директор.
2.1.1.7. В част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, поле „Вписване в съответен
професионален регистър“ е посочен отговор „ДА“ по отношение на обстоятелството, че
участникът притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща
група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката. Посочен е и линк към съответната
база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия
професионален регистър. Посочена е информация за Лицензия за търговия с електрическа
енергия № И1-Л-386 от 31.01.2019 г. за изменения и допълнения с права и задължения на
„координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана
балансираща група“. Посочено е вписването в регистъра на търговските участници при ЕСО
ЕАД като координатор на стандартна балансираща група с EIC 32X001100101143Y и статус
„активен“, както и рамкови договори с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
„Електроразпределение
Юг“
ЕАД,
„Електроразпределение
Север“
АД
и
„Електроразпределение Златни Пясъци“ АД.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност в т.ч. на минималното
изискването за допустимост по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал.
5 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочено раздел III.1.1) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
2.1.1.8. В част IV, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, е посочена
информация за реализираният общ оборот в лева за последните приключили финансови
години 2018 и 2019, като за 2018г., периода – 01.01.2018г. – 31.12.2018г., във връзка с чл.
61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, оборота е в размер на 118 732 525,67 лева.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор за
Икономическо и финансово състояние в т.ч. покрива минималното изискване за допустимост
по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
посочено раздел II I.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания
за подготовка на оферта, а именно участникът да е реализирал минимален общ оборот в
размер на 3 500 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута
по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с
чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП като данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили
финансови години.
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2.1.1.9. В част IV, раздел „В“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от
конкретния вид“ е описана една дейност за „Доставка на нетна електрическа енергия високо
напрежение и координатор на балансираща група Количество: 680 964.760 MWh, изпълнена
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочена
стойност – 61 335 354.56 лева, начална дата – 01.07.2019 г., крайна дата – 31.07.2019 г. и
получател.
Изпълнената дейност попада в дефиницията на възложителя за „дейност, сходна с предмета
и обема на поръчката“, под която се разбира доставка на активна електроенергия високо
и/или средно напрежение, съгласно т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта.
Съгласно посочената информация, участникът покрива минималното изискване за
допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП, посочено
раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за
подготовка на оферта, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет
и обем идентични или сходни с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 000 MWh
електроенергия за ниво високо напрежение и/или за ниво средно напрежение за не повече
от 12 (дванадесет) месеца.
2.1.1.10. В раздел В в поле възлагане на подизпълнители участникът не е посочил, че
възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на % (процентно изражение) от
поръчката.
2.1.1.11. В Част IV, Критерии за подбор, буква Г „Схеми за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в поле „Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, е посочен отговор „ДА“ по
отношение на обстоятелството, че участникът прилага система за управление на качеството.
Посочена е внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват
"Доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група" и
издател на сертификата.
На база на посочената информация по отношение на стандарт ISO 9001:2015, участникът
отговаря на критерия за подбор участникът да прилага система за управление на качеството,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП в т.ч. на минималното изискване за допустимост по
отношение на технически и професионални способности на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено раздел III.1.3) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта, именно: Участникът
да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или
еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща
група.
2.1.1.12. В част VI: „Заключителни положения” участникът е попълнил информация относно
предоставянето на официално съгласие възложителят, посочен в Част I, да получи достъп
до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от Единен
европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена
в Част I, което отговаря на изискванията на т. 7 от Приложение № 1 „Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП” към Указанията за подготовка на офертата.
2.2. Участникът е представил опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,
подписан от представляващия участника Ивелина Димитрова – Изпълнителен директор.
Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, комисията констатира, че участникът
„Юропиан Трейд оф Енерджи“ АД отговаря на изискванията за личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за обществената
поръчка.
3. Документите, представени от участника „Мост Енерджи“ АД, гр. София, както
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следва:
3.1. Документи за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващи:
3.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП е представен от участника „Мост Енерджи“ АД на
оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата (поставен в опаковката по
чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат. Документът е цифрово подписан с квалифициран
електронен подпис от Тони Тенева – изпълнителен директор, като същото лице е
декларирало, че разполага с информация за достоверността на декларираните в еЕЕДОП
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т.5. от ЗОП за останалите задължени
лица по чл. 54, ал.2 от ЗОП, а именно Силвия Йорданова и Поля Бачийска – членове на
съвета на директорите.
В документа е посочена информация, както следва:
3.1.1.1. В част I информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
за възложителя, като информацията е коректно попълнена.
3.1.1.2. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 име, Улица и номер, Пощенски код, Град, Държава, Ел. Поща, телефон, лице за
контакт, ид. номер по ДДС.
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен
сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за
предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен
достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори;
3.1.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителя на
икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно Тони Тенева – изпълнителен директор и от Силвия Йорданова и Поля Бачийска –
членове на Съвета на директорите с попълнена цялата изискуема информация.
3.1.1.4. В част II, раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
3апацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор;
3.1.1.5. В част II, раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическият оператор няма да използва“ е оставен маркираният отговор „Не“ на
поставения въпрос от стандартния еЕЕДОП генериран чрез информационната система за
eЕЕДОП. Независимо, че Възложителят изрично не е изискал тази информация в
обявлението и документацията за участие в т.ч. Приложение №1 Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП към Указания за подготовка на оферта и предвид пояснителният
текст в еЕЕДОП под този раздел, че „Разделът се попълва само ако тази информация се
изисква изрично от възложителя“ и обстоятелството, че полето не позволява размаркиране
на отговорите и в тази връзка Комисията не извежда нередовност относно попълнената
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информация.
3.1.1.6. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали национални
основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т.
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и не са налице основания за изключване по чл. 69, ал. 1 и
2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество по отношение на Тони Тенева – изпълнителен директор.
3.1.1.7. В част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, поле „Вписване в съответен
професионален регистър“ е посочен отговор „ДА“ по отношение на обстоятелството, че
участникът притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия“ включваща дейността „координатор на балансираща
група“, съгласно изискванията на Закона за енергетиката. Посочен е и линк към съответната
база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия
професионален регистър. Посочена е информация за Лицензия за търговия с електрическа
енергия № 355-15 /20.04.2011 г., ведно с решения на ДКЕВР допълващи лицензията с права
и задължения на координатор на стандартна балансираща група (Решение № И1-Л-355 от
08.07.2013г.) и комбинирана балансираща група (Решение № И2- Л-355 от 12.12.2013г.).
Посочена е регистрацията в регистъра на търговските участници в ЕСО ЕАД с EIC код32X001100100616М, кодов номер TZZ211 и статус „активен“, както и в регистъра на
координатите на стандартна балансираща група с EIC код-32X001100100616М, кодов номер
CBG012, статус „активен“.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност в т.ч. на минималното
изискването за допустимост по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал.
5 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочено раздел III.1.1) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
3.1.1.8. В част IV, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, е посочена
информация за реализираният общ оборот в лева за последните приключили финансови
години 2017, 2018 и 2019, като за 2018г., периода – 01.01.2018г. – 31.12.2018г., във връзка
с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, оборота е в размер на 89 855 000,00 лева.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор за
Икономическо и финансово състояние в т.ч. покрива минималното изискване за допустимост
по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
посочено раздел III.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания
за подготовка на оферта, а именно участникът да е реализирал минимален общ оборот в
размер на 3 500 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута
по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с
чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП като данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили
финансови години.
3.1.1.9. В част IV, раздел „В“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от
конкретния вид“ са описани три дейности: третата дейност е за Доставка на нетна активна
електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група. Доставено
количество ЕЕ: 2163.83 MWh - СРН; 22 980 MWh – ВН, изпълнена през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочена стойност – 2 757 740,00 лева,
начална дата – 01-01-2019 г., крайна дата – 31-12-2019 г. и получател.
Изпълнената дейност попада в дефиницията на възложителя за „дейност, сходна с предмета
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и обема на поръчката“, под която се разбира доставка на активна електроенергия високо
и/или средно напрежение, съгласно т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта.
Съгласно
посочената информация, участникът покрива минималното изискване за
допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП, посочено
раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за
подготовка на оферта, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет
и обем идентични или сходни с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 000 MWh
електроенергия за ниво високо напрежение и/или за ниво средно напрежение за не повече
от 12 (дванадесет) месеца.
3.1.1.10. В раздел В в поле възлагане на подизпълнители участникът не е посочил, че
възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на % (процентно изражение) от
поръчката.
3.1.1.11. В Част IV, Критерии за подбор, буква Г „Схеми за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в поле „Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, е посочен отговор „ДА“ по
отношение на обстоятелството, че участникът прилага система за управление на качеството.
Посочена е внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват
"Търговия с енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване,
координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия“ и издател на
сертификата.
На база на посочената информация по отношение на стандарт ISO 9001:2015, участникът
отговаря на критерия за подбор участникът да прилага система за управление на качеството,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП в т.ч. на минималното изискване за допустимост по
отношение на технически и професионални способности на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено раздел III.1.3) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта, именно: Участникът
да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или
еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща
група.
3.1.1.12. В част VI: „Заключителни положения” участникът е попълнил информация относно
предоставянето на официално съгласие възложителят, посочен в Част I, да получи достъп
до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от Единен
европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена
в Част I, което отговаря на изискванията на т. 7 от Приложение № 1 „Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП” към Указанията за подготовка на офертата.
3.2. Участникът е представил опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,
подписан от представляващия участника Тони Тенева – Изпълнителен директор.
Въз основа на декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, комисията констатира, че участникът
„Мост Енерджи“ АД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя в документацията за обществената поръчка.
4. Документите, представени от участника „Гранд
ЕООД, гр. София, както следва:

Енерджи

Дистрибюшън“

4.1. Документи за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, включващи:
4.1.1. Електронен Единен Европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП),
съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП е представен от участника „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД на оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата
(поставен в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП) в PDF формат. Документът е цифрово
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подписан с квалифицирани електронен подпис от Илия Йорданов - управител, който е
задължено лице по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от
ППЗОП, съгласно информацията достъпна за актуалното състояние на дружеството в сайта
на Търговския регистър и декларираното в представения еЕЕДОП.
В документа е посочена информация, както следва:
4.1.1.1. В част I информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и
за възложителя, като информацията е коректно попълнена.
4.1.1.2. В част II, Раздел А участникът е посочил изискуемата информация за икономическия
оператор, както следва:
 име, Улица и номер, Пощенски код, Град, Държава, Ел. Поща, телефон, лице за
контакт, ид. номер по ДДС.
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор е микро, малко
или средно предприятие;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е защитено
предприятие или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на защитени работни места;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор е регистриран в
официален списък на одобрени икономически оператори или дали има еквивалентен
сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система или система за
предварително класиране);
 посочен е отговор „Да” на въпроса дали икономическият оператор може да представи
удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен
достъп до национална база данни в съответната държава членка;
 посочен е отговор „Не” на въпроса дали икономическият оператор участва в
процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически
оператори;
4.1.1.3. В част II, Раздел Б участникът е посочил информация за представителя на
икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а
именно Илия Йорданов - управител с попълнена цялата изискуема информация.
4.1.1.4. В част II, раздел В е посочено с отбелязване „Не“, че участникът няма да използва
3апацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор;
4.1.1.5. В част II, раздел Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет
икономическият оператор няма да използва“ е оставен маркираният отговор „Не“ на
поставения въпрос от стандартния еЕЕДОП генериран чрез информационната система за
eЕЕДОП. Независимо, че Възложителят изрично не е изискал тази информация в
обявлението и документацията за участие в т.ч. Приложение №1 Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП към Указания за подготовка на оферта и предвид пояснителният
текст в еЕЕДОП под този раздел, че „Разделът се попълва само ако тази информация се
изисква изрично от възложителя“ и обстоятелството, че полето не позволява размаркиране
на отговорите и в тази връзка Комисията не извежда нередовност относно попълнената
информация.
4.1.1.6. Съгласно информацията, посочена в част III, раздел А, Б, В и Г не са налице
основания за отстраняване, съгласно чл. 107 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП, съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.1.4. на
обявлението за обществената поръчка, както и не са налице всички останали национални
основания за изключване, в т.ч. не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т.
3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, както и не са налице основания за изключване по чл. 69, ал. 1 и
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2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
4.1.1.7. В част ІV, раздел „А“ – „Годност“ на еЕЕДОП, поле „Вписване в съответен
професионален регистър“ е посочен отговор „ДА“ по отношение на обстоятелството, че
участникът притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР, за извършване на дейността
„търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група“, съгласно
изискванията на Закона за енергетиката. Посочен е и линк към съответната база данни, в
която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия
професионален регистър. Посочена е информация за Лицензия за търговия с електрическа
енергия и координатор на балансираща група с № Л-349-15/17.01.2011 г. с код № TZZ209
Дружеството е регистрирано като координатор на стандартна балансираща група, с кодов
№ 32X0011001003133 и е вписан в „ЕСО“ ЕАД със статус „активен“. Има сключен рамков
договор с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и
„Енерго- Про Мрежи“ АД.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор Годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност в т.ч. на минималното
изискването за допустимост по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност на участниците, поставено от възложителя на основание чл. 59, ал.
5 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ЗОП, посочено раздел III.1.1) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.1.1. от Указания за подготовка на оферта.
4.1.1.8. В част IV, раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, е посочена
информация за реализираният общ оборот в лева за последните приключили финансови
години 2017, 2018 и 2019, като за 2018г., периода – 01.01.2018г. – 31.12.2018г., във връзка
с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, оборота е в размер на 461 637 000.00,00 лева.
На база на посочената информация, участникът отговаря на критерия за подбор за
Икономическо и финансово състояние в т.ч. покрива минималното изискване за допустимост
по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
посочено раздел III.1.2) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.2.1. от Указания
за подготовка на оферта, а именно участникът да е реализирал минимален общ оборот в
размер на 3 500 000,00 лева или тяхната равностойност в посочената от участника валута
по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за получаване на оферти, във връзка с
чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП като данните следва да обхващат последните 3 (три) приключили
финансови години.
4.1.1.9. В част IV, раздел „В“, поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от

конкретния вид“ са описани две дейности за следните периоди: 01-01-2017 - 31-12-2018 с
оборот в размер на 15 795 324.39 лв. и количество от 102 425,280 MWh, както и получател
и за периода 01-02-2018 - 30-04-2019 с оборот в размер на 6 453 329.67 лв. и количество 41
297,390 MWh, както и получател, и двете са относоно доставка на нетна ел.eнергия високо
и средно напрежение и координатор на балансираща група.
Констатира се, че посочените от участника периоди не отговарят на минималното изискване
за допустимост по отношение на техническите способности на участниците, поставено на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗОП, посочено
в раздел III.1.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 9.2.3.1. от Указания за
подготовка на оферта, а именно: Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет
и обем идентични или сходни с тази на поръчката за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата, с която/ които да е доставена не по-малко от 18 000 MWh
електроенергия за ниво високо напрежение и/или за ниво средно напрежение за не повече
от 12 (дванадесет) месеца, тъй като срокът на периодите е повече от 12 месеца. В тази
връзка не може да се установи дали доставената от участника електроенергия високо и
средно напрежение за период от 12 месеца е не по-малко от 18 000 MWh.
Изпълнената дейност попада в дефиницията на възложителя за „дейност, сходна с предмета
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и обема на поръчката“, под която се разбира доставка на активна електроенергия високо
и/или средно напрежение, съгласно т. 9.2.3.1. от Указания за подготовка на оферта.
4.1.1.10. В раздел В поле възлагане на подизпълнители участникът не е посочил, че
възнамерява да възложи на подизпълнители изпълнението на % (процентно изражение) от
поръчката.
4.1.1.11. В Част IV, Критерии за подбор, буква Г „Схеми за осигуряване на качеството и
стандарти за екологично управление в поле „Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, е посочен отговор „ДА“ по
отношение на обстоятелството, че участникът прилага система за управление на качеството.
Посочена е внедрена система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 с обхват
„Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща и комбинирана
балансираща група“ и издател на сертификата.
На база на посочената информация по отношение на стандарт ISO 9001:2015, участникът
отговаря на критерия за подбор участникът да прилага система за управление на качеството,
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП в т.ч. на минималното изискване за допустимост по
отношение на технически и професионални способности на участниците, поставено от
възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, посочено раздел III.1.3) от обявлението за
обществената поръчка и т. 9.2.3.2. от Указания за подготовка на оферта, именно: Участникът
да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN ISO 9001, или
еквивалентен, с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща
група.
4.1.1.12. В част VI: „Заключителни положения” участникът е попълнил информация относно
предоставянето на официално съгласие възложителят, посочен в Част I, да получи достъп
до документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част IV от Единен
европейски документ за обществени поръчки, за целите на обществената поръчка, посочена
в Част I, което отговаря на изискванията на т. 7 от Приложение № 1 „Допълнителни указания
при попълване на еЕЕДОП” към Указанията за подготовка на офертата.
4.2. Участникът е представил опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП,
подписан от представляващия участника Илия Йорданов – Изпълнителен директор.

Във връзка с констатираните от комисията нередовности в еЕЕДОП на участника „Гранд
Енердж и Дистрибю ш ъ н“ ЕООД, се предоставя възможност в съответствие с
изискванията, поставени от възложителя, да представи на комисията нов ЕЕДОП, в
елек тронен вид (eEEДОП), съгласно условията на документацията за участие.
II. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участника „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД по отношение, на който комисията е установила нередовност в
представения еЕЕДОП, посочена в настоящия протокол.
На участника се предоставя от комисията възможност в съответствие с изискванията,
поставени от възложителя, да представи на комисията нов ЕЕДОП, в електронен вид,
съгласно условията на документацията за участие, като един от възможните начини за
предоставянето му в електронен вид е да бъде цифрово подписан от управителя на
подходящ оптичен носител, който съдържа променена информация.
Допълнителният документ се представя и входира от участника в деловодството на
„Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров” №
66, в срок до 5 (пет) работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния
ден от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Ако участник изпраща документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка на участника. В този случай
той следва да изпрати документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане
на посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване
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на опаковката с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да
съдейства за пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участникът не може да иска от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
Документи, които се представят допълнително от участника на основание чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
посочения по-горе адрес, в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Допълнително представяне на документи” в процедура за възлагане на обществена
поръчка с изписано наименование на поръчката, референтния номер й номер, даден от
възложителя, наименование на участника.
В случай че документите за участника не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички
членове на комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без
забележки и изразени особени мнения.
Настоящият протокол, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, се изпраща на участниците в
деня на публикуването му в профила на купувача.
Протоколът е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и подписан от членовете на
комисията на 10.09.2020 г. без забележки и изразени особени мнения.
Председател:
Кирил Велков
Залич. на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

и членове:
Радостина Динева
Залич. на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Десислава Петрова
Залич. на осн. чл. 36а, ал.3 от ЗОП
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