ПРОТОКОЛ №1
На комисията, назначена със заповед № РД-09-119/17.03.2020 г. на директора на
РЗОК-Добрич за разглеждане и оценка на представените оферти и класиране на участниците
в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на
балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Добрич“.
На 17.03.2020 г., в сградата на РЗОК – Добрич, находяща се на ІV етаж с адрес
гр.Добрич, ул.”Независимост” № 5 в стая 408, се проведе заседание на комисия в състав:
Заличено
- Регламент
(ЕС) 2016/679
Председател: Йордан
Иванов
Алексиев
– н-к отдел „АПОД“
Членове:
1. Атанас
Георгиев
Вълков
юрисконсулт в отдел „АПОД”
Заличено
- Регламент
(ЕС)–2016/679
2. Августин
– н-к сектор „ИО“
Заличено -Корнелов
РегламентДимов
(ЕС) 2016/679
назначена със задача да извърши отваряне, разглеждане, оценка на представените
оферти и класиране на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор
на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Добрич“, открита с
Решение № РД-15-1 от 12.02.2020 г. на директора на РЗОК –Добрич и Обявление, публикувано
в РОП № 959718 от 17.02.2020 г. и Официален вестник на ЕС № 2020/S 033-076986 от
17.02.2020 г.
Комисията започна работа в 11:00 ч. след получаването на списъка с участниците и
постъпилите оферти с приемо-предавателен протокол, съгласно чл.48, ал.6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), подписан от председателя на
комисията и гл. специалист от отдел „АПОД“.
Председателят откри заседанието, като обяви състава на комисията, дневния ред,
определения срок за приключване на нейната работа. Прочете списъка с постъпилите в срок
оферти по реда на постъпването им:
Постъпили са шест оферти, както следва:
1. Оферта, с вх. № 70-00-17/11.03.2020 г., постъпила в 11:54 ч. от „СМАРТ ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙД“ ЕАД, 1407 гр. София, бул. „Н. Й- Вапцаров“ № 35, Заличено
ет.2, тел.:- Регламент
02/8685123,
(ЕС)email:
2016/679
officesf@smartenergybg.com.
Заличено - Регламент (ЕС) 2016/679
2. Оферта, с вх. № 70-00-18/11.03.2020 г., постъпила в 12:01 ч. от „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ“ АД, 1202 гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, ет.
17, тел.:
+359 2 983
162016/679
31,
Заличено
- Регламент
(ЕС)
факс:
+359- Регламент
2 983 6058,(ЕС)
email:
op@energymarketad.com, Христо Януцев;
Заличено
2016/679
3. Оферта, с вх. № 70-00-19/12.03.2020 г., постъпила в 11:45 ч. от „АСМ ЕНЕРДЖИ“
Заличено
Регламент
(ЕС)02/950
2016/679
ООД, гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 7, вх.Б, ет.1, ап.11, тел.:
0887 -11
77 97, факс:
44
17,
email:
office@acmenergy.eu.
Заличено - Регламент (ЕС) 2016/679
4. Оферта, с вх. № 70-00-20/13.03.2020 г., постъпила в 12:51 ч. от „КУМЕР“ ООД, ПК
1618 гр. София, ул. „Бяло Поле“ № 3, ет. 4, офис.12, тел.:
+359- 882
48 11(ЕС)
10, 2016/679
email:
Заличено
Регламент
office@kummerbg.com,
Емилия
Илиева;
Заличено - Регламент (ЕС)
2016/679
5. Оферта, с вх. № 70-00-21/16.03.2020 г., постъпила в 09:39 ч. от „ЕНЕРГО-ПРО
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД, 9009 гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна
Заличено
- Регламент
(ЕС) 2016/679
Тауърс, Кула Г, тел.:
052/ 577
109, мобилен
телефон: 0885028833, факс: +359 52 577 340, email
tenders_sales_admin@energo-pro.bg
Заличено - Регламент (ЕС) 2016/679 , лице за контакт: Весела Вачкова;
6. Оферта, с вх. № 70-00-22/16.03.2020 г., постъпила в 12:09 ч. от „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, 1202 гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, ет. 17, тел./факс:
+359
2 983- 6154,
email:
op@em-global.eu
, лице за контакт: Емил Коноратов –управител;
Заличено
Регламент
(ЕС)
2016/679

След обявяване на списъка на регистрираните участници в процедурата за възлагане на
обществена поръчка, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като
несъответствия и основания за отвод не бяха установени.
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На заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово усведомяване.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, в резултат на което се
установи следното:
1. Офертата, с вх. № 70-00-17/11.03.2020 г. от участник: „СМАРТ ЕНЕРДЖИ
ТРЕЙД“ ЕАД, е подадена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.
Председателят отвори опаковката и оповести съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск с надпис: „Смарт Енерджи Трейд ЕАД ЕИК:202271438“
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл.54 и чл.55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от представляващия дружеството;
В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
2. Офертата, с вх. № 70-00-18/11.03.2020 г. от участник „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД,
е подадена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Председателят отвори
опаковката и оповести съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл.54 и чл. 55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от представляващия дружеството;
6. Декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП;
В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
3. Офертата, с вх. № 70-00-19/12.03.2020 г. от „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД, е подадена в
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Председателят отвори опаковката
и оповести съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл.54 и чл.55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от представляващия дружеството;
6. Декларация по чл.59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, подписа от двамата управители;
В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
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4. Офертата, с вх. № 70-00-20/13.03.2020 г. от „КУМЕР“ ООД, е подадена в запечатана,
непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Председателят отвори опаковката и оповести
съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл.54 и чл.55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от управителя на дружеството;
6. Декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП;
В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
5. Офертата, с вх. № 70-00-21/16.03.2020 г. от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕАД, е подадена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка.
Председателят отвори опаковката и оповести съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск с надпис: „ ЕЕДОП –РЗОК Добрич“
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл.54 и чл.55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от упълномощените лица на дружеството;
6. Нотариално заверено пълномощно от двама от членовете на съвета на директорите
на дружеството според търговската му регистрация за упълномощаване на описана в
пълномощното комбинация от лица във връзка с участия в процедури по ЗОП.
7. Писмо, подписано от упълномощените лице, че с решение на едноличния собственик
на капитала на дружеството се извършва преобразуване на дружеството „Енерго-Про
Енергийни Услуги“ ЕООД, ЕИК: 131512672, чрез вливане в капитала на друго дружество:
„Енерго - ПроТрейдинг“ ЕАД, ЕИК: 201398872, като се образува друго дружество: „Енерго –
Про Енергийни Услуги“ ЕАД, ЕИК: 201398872 през февруари месец 2020 г.;
6. Офертата, с вх. № 70-00-22/16.03.2020 г. от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД,
е подадена в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. Председателят отвори
опаковката и оповести съдържанието й, както следва:
В опаковката се съдържат документи:
1. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
2. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съгласно Образец №1
от документацията;
3. Компакт диск с надпис: „еЕЕДОП –Енерджи Маркет Глобал ООД, РЗОК-Добрич“;
4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 3 от
документацията;
5. Декларация за всички задължени лица по чл. 54 и чл. 55, ал.2 и ал.3 от ЗОП, изготвена
съгласно Образец № 5 от документация, подписана от управителя на дружеството;
В съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
След като в 12:00 часа Комисията приключи с всички публични действия, тя продължи
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работа си в следващи закрити заседания.
Комисията продължи работата си на 18.03.2019 г. в закрито заседание.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, Комисията пристъпи към
разглеждане на документите на допуснатите участници за съответствието им с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в резултат на което
констатира следното:
I. Оферта от Участник № 1 – „СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ЕАД.
В опаковката, в която е представена офертата на „СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ЕАД се
съдържат документите, оповестени на публичното заседание на комисията на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци
Офертата е подписана от изпълнителния директор на дружеството. Комисията
констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил в електронен вид един
брой еЕЕДОП под формата на PDF файл, съгласно посочения образец в документацията.
Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се
представлява от един от членовете на съвета на директорите, състоящ се от три лица: Тодор
Димитров Георгиев - изпълнителен директор, Панчо Димитров Радев, Халил Демирдаг.
Всички лица посочени в декларацията по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП са подписали с
електронни подписи представения във PDF формат еЕЕДОП. Подписите на всички лица са
валидни.
В него е попълнена информацията за икономическия оператор и за представителите му
в част II на еЕЕДОП. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-443-15/25.05.2015 г., със срок на валидност 10 години, издадена
от КЕВР за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на
стандартна балансираща група, както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на
електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер
и статус „активен“. Комисията служебно извърши проверка на предоставената информация,
на следните електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов
номер в ECO: 32X001100101074R - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойността, периода на изпълнение и получателя на
доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „СМАРТ
ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД“ ЕАД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на
обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
II. Оферта от Участник № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД.
В опаковката, в която е представена офертата на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД се
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съдържат документите, оповестени на публичното заседание на комисията на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Офертата е подписана от изпълнителния директор на дружеството. Комисията
констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил един брой еЕЕДОП под
формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML файл, съгласно посочения
образец в документацията.
Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър и установи, че
дружеството се представлява от един от членовете на съвета на директорите: Христо Евгениев
Януцев - изпълнителен директор, който е и член на съвета на директорите. СД се състои още
от две лица: Владимир Николаев Мънев и Анета Събева – Ангелова. Представеният еЕЕДОП
във PDF формат е подписан с електронен подпис само от изпълнителния директор на
дружеството – Христо Януцев, който е приложил декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП, че
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на
останалите задължени лица, съгласно чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, посочена в част II, раздел
Б „Информация за представителите на икономическия оператор“ отнасяща се за: Владимир
Николаев Мънев и Анета Събева – Ангелова, членове на съвета на директорите на
дружеството. Подписът на изпълнителния директор на дружеството е валиден.
В част II на еЕЕДОП е попълнена информацията за икономическия оператор и за
представителите му. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-194-15/28.11.2005 г., относно дейността за „търговия с
елекрическа енергия“, както и Решение № И2-Л-194/09.07.2012 г., за допълване на лиценза
с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, издадена от КЕВР,
както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и координатор
на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер и статус „активен“. Комисията
служебно извърши проверка на предоставената информация, на следните електронни адрес с
URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов номер в ECO:
32XENERGYMARKET1 - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойността, периода на изпълнение и получателя на
доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ“ АД, отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на
обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде разгледано
III. Оферта от Участник № 3 – „АСМ ЕНЕРДЖИ“ ООД.
В опаковката, в която е представена офертата на „АСМ ЕНЕРДЖИ “ ООД се съдържат
документите, оповестени на публичното заседание на комисията на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
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Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил един
брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML файл,
съгласно посочения образец в документацията.
Офертата е подписана от управителите на участника. Комисията извърши служебна
проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се представлява заедно от двама
управители: Андрей Константинов Русинов и Анатолий Емилов Цаков.
Представеният еЕЕДОП във PDF формат е подписан с електронни подписи от
управителите на дружеството – Андрей Константинов Русинов и Анатолий Емилов Цаков.
Всички лица посочени в декларацията по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП са подписали
с електронни подписи представения във PDF формат еЕЕДОП. Подписите на всички лица са
валидни.
В част II на еЕЕДОП е попълнена информацията за икономическия оператор и за
представителите му. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-423/01.07.2014 г., със срок на валидност: 10 години, за
извършване на дейността “търговия с електрическа енергия” с включени в същата лицензия
права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“,
издадена от КЕВР, както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа
енергия и координатор на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер и статус
„активен“. Комисията служебно извърши проверка на предоставената информация, на
следните електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов
номер в ECO: 32X001100100884Y - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойността, периода на изпълнение и получателя на
доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „АСМ
ЕНЕРДЖИ“ ООД, отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на
обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
IV. Оферта от Участник № 4 – „КУМЕР“ ООД.
В опаковката, в която е представена офертата на „КУМЕР“ ООД се съдържат
документите, оповестени на публичното заседание на комисията на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил един
брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML файл,
съгласно посочения образец в документацията.
Офертата е подписана от законния представител на участника. Комисията извърши
служебна проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се представлява от
управителя: Емилия Йорданова Илиева. При така представения еЕЕДОП се установи, че той е
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подписан с електронен подпис от Емилия Йорданова Илиева, в качеството й на управител,
представляващ самостоятелно участника, която е подала към офертата подписана от нея
декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП, с която декларира, че разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица,
съгласно чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, посочена в част II, раздел Б „Информация за
представителите на икономическия оператор“. Подписът на управителя на дружеството е
валиден.
В част II на еЕЕДОП е попълнена информацията за икономическия оператор и за
представителите му. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-478-15/01.09.2016 г., със срок на валидност: 10 години, издадена
от КЕВР, за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, с включени права и
задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, ведно с решение на КЕВР
(Решение № Л-478 от 01.09.2016 г.), с включени права и задължения, свързани с дейността
„координатор на комбинирана балансираща група“, както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като
търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, с посочен
кодов номер и статус „активен“. Комисията служебно извърши проверка на предоставената
информация, на следните електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii;
www.eso.bg, с кодов номер в ECO: 32X001100101200В - статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ са
представени информации за две доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, периодите на изпълнение и получателите
на доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „КУМЕР“
ООД, отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на обществената поръчка
(Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
V. Оферта от Участник № 5 – „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД.
В опаковката, в която е представена офертата на „ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕАД се съдържат документите, оповестени на публичното заседание на комисията
на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Офертата е подписана от две лица, действащи в качеството на пълномощници, изрично
упълномощени за целта с нотариално заверено пълномощно, което е приложено към офертата.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил един
брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML файл,
съгласно посочения образец в документацията.
Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър и установи, че
дружеството се представлява Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова,Пламен
Стоянов Стефанов, действащи в качеството им на
управители на дружеството,
представляващи участника от всеки двама от управителите заедно, както и това,че същите са
членове на съвета на директорите на дружеството. Представеният еЕЕДОП е подписан с
електронни подписи от тримата управители, съгласно посочената в чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от
ЗОП декларация, както и от двамата пълномощници, подписали офертата и документите към
7

нея. Подписите на всички лица са валидни.
В част II на еЕЕДОП е попълнена информацията за икономическия оператор и за
представителите му. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-360-15/21.07.2011 г., за извършване на дейността “търговия с
електрическа енергия”, с включени в същата лицензия права и задължения, свързани с
дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР, както и
Решение № И1-Л-360-/09.12.2013 г., с което се изменя Лицензия № Л-360-15-15/21.07.2011 г.,
валидна до: 21.07.2021 г., както и че е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа
енергия и координатор на стандартна балансираща група, с посочен кодов номер и статус
„активен“. Комисията служебно извърши проверка на предоставената информация, на
следните електронни адрес с URL: http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов
номер в ECO: 32X001100100373М - статус „активен“.
Въз основа на представеното към офертата писмо от 11.03.2019 г. от участника за
извършено преобразуване, чрез вливане при пълно правоприемство на „Енерго –Про
Енергийни услуги“ ЕООД, ЕИК:131512672 в капитала на „Енерго –Про Трейдинг“ ЕАД, ЕИК:
201398872, Комисията извърши справка, относно декларираните обстоятелства в част IV,
раздел „А“ от еЕЕДОП на „Енерго - Про Енергийни Услуги“ ЕАД, ЕИК: 201398872 и
констатира следното:
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е издала разрешение №
Р-302/05.12.2019г. (публикувано в раздел „Регистри“ - „Разрешения“ под номер 302), с което
е дала съгласие за преобразуване на дружеството „Енерго- Про Трейдинг“ ЕАД, чрез вливане
на в капитала на дружеството на „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД, като в него по т.3,
т.4 и т.5 се посочва, че се изменя лицензия № Л-360-15 от 21.07.2011 г. за дейността „търговия
с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
балансираща група“, издадена на „ЕНЕРГО-ПРО Трейдинг“ ЕАД, като допълва същата с права
и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ на новото дружество
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, както и че тези промени влизат в сила от датата на
вписване на преобразуването в Търговския регистър и новото наименование на приемащото
дружество.
Комисията извърши справка в ТР за дата на вписаните промени и се установи, че
преобразуването е вписано на 17.02.2020 г., а на 21.02.2020 г. е променено наименованието на
приемащото дружество.
С оглед на това Комисията счита, че посочената в част IV, раздел „А“ от еЕЕДОП
лицензията е валидна и се отнася за новото дружество: „Енерго - Про Енергийни Услуги“ ЕАД,
ЕИК: 201398872.
Във връзка с горните констатации и на основание чл. 67, ал .5 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Комисията чрез осигурен публичен достъп до националите база данни на КЕВР провери
достоверността на декларираните от участника „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕАД, в част
IV, раздел „А“ от еЕЕДОП, обстоятелства за посочената лицензия за осъществяване на
„търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, поради
което установи, че не е констатирано липса, непълнота или несъответствие на декларираната
от участника информация съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП и не следва да изисква представяне
на други документи, съдържащи променена и/или допълнена информация за личното
състояние и критериите за подбор на участника, поставени от Възложителя.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ е
представена информация за две доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема
8

на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, периодите на изпълнение и получателите
на доставките.
С оглед гореизложеното Комисията установи, че участникът „ЕНЕРГО-ПРО
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД, отговаря на изискванията за личното състояние и критериите
за подбор, поставени от Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на
обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
VI. Оферта от Участник № 6 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД,
В опаковката, в която е представена офертата на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД,
се съдържат документите, оповестени на публичното заседание на комисията на 17.03.2020 г.
При обстойна проверка за съответствието на представените от участника документи на
хартиен носител Комисията констатира, че всички те отговарят на поставените от
Възложителя изисквания в обявлението и документацията, както и че са изготвени съгласно
посочените образци.
Комисията констатира, че на приложения в офертата CD участникът е представил един
брой еЕЕДОП под формата на PDF файл и един брой еЕЕДОП под формата на XML файл,
съгласно посочения образец в документацията.
Офертата е подписана от законния представител на участника. Комисията извърши
служебна проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се представлява от
управителя: Емил Михайлов Коноратов. При така представения еЕЕДОП се установи, че той
е подписан с електронен подпис от Емил Михайлов Коноратов, в качеството му на управител,
представляващ самостоятелно участника, като в част II, раздел Б е попълнена „Информация за
представителите на икономическия оператор“. Подписът на управителя на дружеството е
валиден.
В част II на еЕЕДОП е попълнена информацията за икономическия оператор и за
представителите му. Попълнена е надлежно информацията, че участникът ще участва
самостоятелно в процедурата, без да използва капацитета на други стопански субекти, както
и че няма да възлага част от изпълнението на обществената поръчка на трети лица.
Попълнени са полетата с информация за личното състояние на участника (основания за
изключване) в част III, раздели А, Б и В. В част III, раздел „Г“ е посочено, че не се прилагат
специфичните национални основания за изключване.
По отношение на критериите за подбор, посочени от Възложителя, в част IV, раздел
„А” на еЕЕДОП „Годност за упражняване на професионална дейност“, участникът е посочил,
че притежава Лицензия № Л-280-15/15.08.2008 г., със срок на валидност до 15.09.2028 г.,
издадена от КЕВР, за извършване на дейността “търговия с електрическа енергия”, допълнена
с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, с решения на КЕВР
(Решение № И1-Л-280 от 09.07.2012 г. ) и Решение № И2-Л-280 от 17.05.2018 г. на КЕВР за
удължаване на срока на валидност на издадената лицензия с 10 години, както и че е
регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група, с посочен кодов номер и статус „активен“. Комисията служебно извърши
проверка на предоставената информация, на следните електронни адрес с URL:
http://portal.dker.bg/registri/litsenzii; www.eso.bg, с кодов номер в ECO: 32XAVV-ELEKTRO-C
статус „активен“.
В част IV, раздел „В“ не еЕЕДОП „Технически и професионални способности“ са
представени информации за две доставки, които са идентични или сходни с предмета и обема
на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, периодите на изпълнение и получателите
на доставките.
Във връзка с горните констатации Комисията установи, че участникът „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за
подбор, поставени от Възложителя и представеното от него Предложение за изпълнение на
обществената поръчка (Приложение № 3) следва да бъде разгледано.
След като приключи с действията по разглеждане на представените от участниците
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документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на основание чл.54, ал.7 от
ППЗОП, комисията състави и подписа настоящия протокол на 24.03.2020 г., като
председателят на комисията насрочи следващото заседание на комисията за 27.03.2020 г.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и във връзка с гореизложеното, Комисията
изпраща настоящият протокол до участниците в деня на публикуването му в профила на
купувача.
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