
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ■
ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 22.07.2020г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, съгласно 
чл.54 и последващите от ППЗОП, във връзка с Решение № 14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор 
на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет : 
.Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“ се изготви настоящия 
протокол за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от 
комисията, назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 2.Виктор Георгиев Илиев -  техник електрически системи към МБАЛ "проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

3. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч
4. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев 

Стоянов” АД Ловеч
б.Теодора Пенкова -  заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ "проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Комисията назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор в пълен 

състав започна своята работа на 15.07.2020г. от 13.30 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.

Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от експерт 
обществени поръчки, заедно с документацията към настоящата поръчка и офертите на участниците 
съгласно Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със 
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация 
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП 
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията констатира 
следното:

1 .Процедурата е открита с Решение № 14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с Ю № 982966 и обявление за поръчка с ID № 
982967 от 12.06.2020 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. В сайта на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на купувача е обособена 
електронна преписка с № 00732-2020-0002 и Решението, Обявлението за поръчка са 
публикувани на 15.06.2020г., съгласно публикацията в РОП. Документацията , Приложенията и 
образците са публикувани на 17.06.2020г. съгласно притурката към Официален вестник на ЕС 
(OB S) брой 116 с дата 17.06.2020г. - 2020/S116-281232.

2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка -  14.07.2020г., 16:00 
часа са постъпили следните оферти :

2.1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г„ 9:34ч.
2.2. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г„ 9:17ч.
2.3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г„ 8:36ч.
2.4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г„ 9:35ч.
2.5. “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07,2020г„ 10:27ч.
2.6. “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта свх.№ 189/14.07.2020г„ 10:28ч.
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3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т .З :
3.1. Върнати оферти няма.

4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1. Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.

Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
5. В срока по чл.100, ал.2 от ЗОПП, на 23.06.2020г е постъпило предложение за промяна в 

условията на процедурата с изх.№ 6390/22.06.2020г., с поставен входящ № 164/23.06.2020г., участника 
предлага на Възложителя да направи следната промяна : „I. Да бъде намален срока на договора за 
обществена поръчка от 24 месеца на 12 месеца, с оглед гореизложените мотиви.

Да се включи в договора клауза, предвиждаща възможност при промяна /повишаване или 
намаляване/ на борсовата цена на „БНЕБ"ЕАД с 10% в рамките на 2 месеца, всяка от страните да има 
право да поиска актуализиране на цената в съответствие с борсовите равнища.

II. В случай, че не приемете предложението за намаляване на срока на договора, предлагаме да 
се въведат следните промени в договора за обществена поръчка, с цел максимално балансиране 
интересите и на двете страни:

1. Да се допълни договора с изрична клауза, предвиждаща възможност за изменение на договора, 
съгласно чл.116, ал.1, т.З и ал.2 от ЗОП във връзка с Параграф 2, т. 27 от закона, с оглед посочената 
специфика на пазара на електрическа енергия.

2. Да се включи в договора клауза, предвиждаща възможност при промяна /повишаване или 
намаляване/ на борсовата цена на „БНЕБ"ЕАД с 10% в рамките на 2 месеца, всяка от страните да има 
право да поиска актуализиране на цената в съответствие с борсовите равнища.“

Възложителят не е направил промени в срока по чл.100, ал.З от ЗОП. С обявлението за 
изменение или допълнителна информация в случаите на промени по ал. 7, т. 1 от ЗОП, възложителите 
не трябва да въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

На публичното заседание на 15.07.2020г.не присъстваха участници или техни упълномощени 
представители, нито представители от средствата за масова информация, обстоятелство което е 
отразено в Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с 
предмет: .Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на 
координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, 
подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

Отваряне на офертите на участниците -  Публично заседание
На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП председателят на комисията отваря по реда на тяхното 

постъпване офертите и оповестява наименованията на кандидатите или участниците, включително 
участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията и офертите. 
Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изисквания 
на възложителя /Образец № 3 от Документацията за участие / и поставените от участниците пликове с 
надпис "Предлагани ценови параметри".

При отварянето на плика с офертата на участник “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10:28ч., председателя на комисията е наранил частично плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" на участника. Комисията не е видяла ценовото предложение поставено в плика и 
веднага предприе действия за запечатване на мястото на нарушаване на цялостта на плика на 
участника, след тези действия комисията е поставила печати на МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов“АД 
Ловеч на мястото на запечатване.

С изпълнението на горепосочените действия на 15.07.2020г приключи публичната част от 
заседанието на комисията.

Шроверка за съответствие с условията за участие и поставените критерии за подбор.
В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП Комисията продължи своята работа на закрити заседания 

на 16.07.2020 г., 17.07.2020г., 20.07.2020г. и 22.07.2020 ги разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
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възложителя. При проверката на документите, комисията установи, че нито един участник няма да
използва подизпълнители или ресурсите на трети лица за изпълнение на поръчката.

1 .По отношение на офертата на участник „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 
172/03.07.2020г., 9:34ч., единодушно комисията констатира следното:____________________________

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Христо Януцев -  
Изпълнителен директор.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Христо Януцев -  Изпълнителен 
директор и член на съвета на директорите. 
Участника прилага Декларация по чл.41, ал.1 
от ППЗОП относно достоверността на 
декларираните обстоятелства в ЕЕДОП за 
Анета Георгиева Събева-Ангелова - Член на 
Съвета на директорите и Владимир Мънев - 
Член на Съвета на директорите, 
предоставената информация, съответства на 
информация от Търговски регистър и 
представените документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1 .Участника е декларирал :
- че притежава Лиценз, като търговци на електрическа 
енергия, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, 
включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група“ - Лицензия № Л-194- 
15/28.11.2005г. - за срок до 28.11.2025г.; Решение № И2-Л 
-194/09.07.2012г.; №160 в Регистъра. Издаден от Държавна 
комисия за енергийно и водно регулиране. Участника е 
предоставил информация за безплатен електронен 
регистър www.dker.ba за доказване на декларираните 
обстоятелства.
След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адеес https://portal.dker.ba/reaistri/litsenzii 
поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ -  раздел : Регистри -  
Лицензни, комисията открива цитираната от участника 
Лицензия под № 160 от Регистъра. Комисията единодушно 
констатира, че декларираните обстоятелства в тази част 
покриват критериите за подбор поставени от Възложителя.

Непълнота в подадената информация
Участника в предоставения ЕЕДОП не е 
декларирал наличие на сключен Рамков 
договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния 
мрежови оператор на 
електроразпределителната мрежа, каквото е 
поставеното изискване в Документацията 
към обществената поръчка и Обявлението за 
поръчка.
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-че притежава регистрация в „Регистър на търговските 
участници регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
„активен“ - Код 32XENERGYMARKET1 - статус "активен" 
Издаден от Електроенергиен системен оператор ЕАД, №9 
в Регистъра. Участника е предоставил информация за 
безплатен електронен регистър www.eso.bq за доказване 
на декларираните обстоятелства.
След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адрес: http://www.eso.bq/?did=26&mmsTvce=2 на 
сайта на Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - 
раздел : Регистър на търговските участници регистрирани 
като координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 9 от него с EIC № - 
32XENERGYMARKET1, със статус „Активен“. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.
-Съгласно документацията за участие и Обявлението за 
поръчка участника трябва да има сключен Рамков договор 
по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на 
електроразпределителната мрежа. Изискуемата 
информация относно изискването за годност, участниците 
декларират, като попълват в Част IV: Критерии за подбор, 
буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Съгласно документацията за участие и Обявлението за 
поръчка участника следва да прилага сертифицираща 
система за управление на качеството съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или 
еквивалент, за дейност с обхват „Търговия с електрическа 
енергия и координатор на балансираща група”. 
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 
акредитация“ или от друг национален орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното 
споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да 
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, 
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. Възложителят приема 
еквивалентни сертификати, издадени от орган/и, 
установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за внедрена система 
за управление на качеството с обхват сходен на предмета 
на поръчката или еквивалент.
Участника не е попълнил Част IV: раздел Г: Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
Управление от ЕЕДОП.

Непълнота в подадената информация
Участника не е попълнил Част IV: раздел Г: 
Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично Управление от 
ЕЕДОП
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Участника декларира информация, която не е поставена 
като изискване за Технически и професионални 
способности на участниците от Възложителя в 
Обявлението за поръчка и Документацията към 
обществената поръчка в част Част IV: В: Технически и 
професионални способности -  Наличие на Договор с 
Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД, 
ЕИК 127521092, с предмет Доставка на 4 000 МВч 
електрическа енергия и период на действие Начална дата 
05-12-2017 и Крайна дата 04-12-2018г. И информация за 
безплатен електронен регистър поддържан от Агенция по 
обществени поръчки и е деклариран съответната 
електронна преписка. Комисията не взима под внимание 
декларираните обстоятелства в тази част.

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Христо Януцев -  изпълнителен директор.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 
172/03.07.2020г., 9:34ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

2. По отношение на офертата на участник „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 
176/06.07.2020г., 9:17ч., единодушно комисията констатира следното :____________________________

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Видьо Терзиев -  
пълномощник.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Видьо Терзиев -  пълномощник. 
Съгласно чл.41, ал.5 от ППЗОП в ЕЕДОП е 
посочена информация относно обхвата на 
представителната власт на упълномощеното 
лице - Видьо Терзиев - пълномощник, 
упълномощен от Владимир Дичев 
Изпълнителен Директор и Атанас Димов -  
член на Съвета на директорите с 
нотариално заверено пълномощно № 
2202/20.02.2019 на Нотариус Стилиян 
Тютюнджиев с рег.номер 065, 
представляващ „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 
и член на съвета на директорите. Участника 
е приложил и Декларация по чл.41, ал.1 от 
ППЗОП относно достоверността на
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декларираните обстоятелства в ЕЕДОП за 
Атанас Желязков Димов член на съвета на 
директорите, Владимир Георгиев Дичев 
изпълнителен директор и член на съвета на 
директорите и Карел Крал -  член на съвета 
на директорит.Предоставената информация, 
съответства на информация от Търговски 
регистър и представените документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1. Участника е декларирал :
- че притежава Лицензия за търговия с електрическа 
енергия №Л-191-15/ 04.07.2005г.със срок на валидност 
04.07.2025г.Решение № И1 -Л-191/09.07.2012г. за 
изменение/допълнение на лицензия с права и задължения 
на координатор на стандартна балансираща група] 
Решение на ДКЕВР № И2-Л-191/06.10.2014 г. за изменение 
на лицензия с права и задължения на координатор на 
комбинирана балансираща група,Решение на ДКЕВР № 
ИЗ-Л-191/06.10.2014 г. за продължаване срока на лицензия 
до 2025г. издадени от Комисия за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР). Участника е предоставил информация 
за безплатен електронен регистър 
http://www.dker.bq/elektroenerqetika/litsenzii- 
elektroenerqetika.html за доказване на декларираните 
обстоятелства.
След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адрес https://portal.dker.bo/reoistri/litsenzii, 
поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ -  раздел : Регистри -  
Лицензни, комисията открива цитираната от участника 
Лицензия под № 157 от Регистъра. Комисията единодушно 
констатира, че декларираните обстоятелства в тази част 
покриват критериите за подбор поставени от Възложителя, 
-че притежава регистрация в „Регистър на търговските 
участници регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
номер 32XCEZ-TRADE-BG3 -  статус активен, Кодов номер 
CBG001 -  статус активен Издаден от Електроенергиен 
системен оператор ЕАД. Участника е предоставил 
информация за безплатен електронен регистър 
htto://eso.bq/ за доказване на декларираните

Липсва основание за отстраняване
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обстоятелства.
След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адрес : htto://www.eso.ba/?did=26&mmsTvoe=2 на 
сайта на Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - 
раздел : Регистър на търговските участници регистрирани 
като координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 1 от него с EIC № - 32XCEZ- 
TRADE-BG3, със статус „Активен“. Участника е декларирал 
и Кодов номер CBG001 -  статус активен и съгласно 
общодостъпните документи, комисията открива Решение 
№ ИЗ-Л-191 от 06.10.2014г със следната вписана 
информация в Решението - Дружеството е регистрирано 
при „ЕСО” ЕАД на вътрешния пазар на електрическа 
енергия с идентификационен код No TZZ019,Ha пазара на 
едрос EIC код 32XCEZ-TRADE-BG3 и като координатор на 
балансираща група с идентификационен код No CBG001. 
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
-че има сключени Рамкови договори с „ЕВН България 
Електроразпределение“ ЕАД изх. 2228/10.04.2019г.„ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД № 16-075/26.01.2016г. и 
„Енерго Про-Мрежи“ АД, № РД 19-19/18.10.2019г.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Участника в ЕЕДОП е декларирал, че : има изградена уеб 
базирана система за мониторинг на точки на доставка на 
свои клиенти, на база получени данни от ЕСО/мрежовия 
оператор - Xenergie.

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015 с обхват на дейности: Търговия с електрическа 
енергия, координатор на стандартна балансираща група и 
консултантски услуги в сферата на енергетиката- 
сертификат № 13341, издаден от Transpacific Certification 
Ltd, валидност дата: 14.07.2017г. -  13.07.2020г. За 
доказване на декларираните обстоятелства участника 
прилага следния интернет адрес 
www.tclcertifications.com/clients-reaister . Комисията отрива 
информация за декларирания от участника сертификат № 
13341 издаден от Transpacific Certification Ltd съгласно 
електронен адрес - https://www.tclcertifications.com/client- 
reqister-2/ . Комисията не открива данни за датата на 
валидност на сертификата и приема за вярна 
декларираната от участника в част - валидност дата: 
14.07.2017г. -  13.07.2020г. Към датата на подаване на 
офертата на участника, която по входящ № е 06.07.2020г., 
сертификата е бил в срок на валидност, но към дата на 
подаване на офертите -  14.07.2020г съгласно обявлението

Непълнота в подадената информация
Съгласно документацията за участие и 
Обявлението за поръчка сертификата трябва 
да е в срок на валидност.
Комисията единодушно констатира и на 
основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП изисква от 
участника информация за валиден 
Сертификат за управление на качеството 
съгласно изискванията на стандарт БДС EN 
ISO 9001:хххх или еквивалент, за дейност с 
обхват „Търговия с електрическа енергия и 
координатор на балансираща група”.
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за поръчка и разглеждане на офертата сертификата не е в 
срок на валидност.
Съгласно документацията за участие и Обявлението за 
поръчка сертификата трябва да е в срок на валидност. 
Комисията единодушно констатира и на основание чл. 67, 
ал. 5 от ЗОП изисква от участника информация за валиден 
Сертификат за управление на качеството съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:хххх или 
еквивалент, за дейност с обхват „Търговия с електрическа 
енергия и координатор на балансираща група”.

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Видьо Терзиев - пълномощник.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за 
участие в обществена поръчка от участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 
176/06.07.2020г., 9:17ч. не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е 
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.

3. По отношение на офертата на участник “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№
185/10.07.2020г., 8:36ч., единодушно комисията констатира следното:

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Емил Михайлов 
Коноратов -  управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.
Участника прилага и Декларация свободен текст, че в 
резултат на решение на компетентен орган -  общото 
събрание на съдружниците от 07.02.2019г. „АВВ 
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД е с променено ново 
наименование „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД и 
същият ЕИК №.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Емил Михайлов Коноратов -  
управител.Предоставената информация, 
съответства на информация от Търговски 
регистър и представените документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване
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2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1. Участника е декларирал :
- че притежава лицензия за д е й н о ст  „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-Л-280/09.07.2012 г. за 
изменение/допълнение на лицензия, и Решение № И2-Л- 
280/17.05.2018г. за удължаване срока валидност на 
лицензията с 10 години, вписан под №247 в Публичния 
регистър на КЕВР https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/ 
resJ2-l-280_18.pdf .След направена справка от комисията 
на цитираният интернет адрес 
https://portal.dker.ba/reaistri/litsenzii , поддържан от 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР 
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ -  раздел : Регистри -  Лицензни, комисията 
открива цитираната от участника Лицензия под № 247 от 
Регистъра. Комисията единодушно констатира, че 
декларираните обстоятелства в тази част покриват 
критериите за подбор поставени от Възложителя.
-че притежава регистрация в „Регистър на търговските 
участници регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
номер 32XAW-ELEKTRO-C -  статус активен. Участника е 
предоставил информация за безплатен електронен 
регистър http://www.eso.ba/?did=26&mmsTvpe=2 за 
доказване на декларираните обстоятелства.
След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адрес: http://www.eso.ba/?did=26&mmsTvpe=2 на 
сайта на Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - 
раздел : Регистър на търговските участници регистрирани 
като координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 42 от него с EIC № - 32XAW- 
ELEKTRO-C, със статус „Активен“.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
-че има сключени Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със 
мрежовия оператор „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
№16-508/05.08.2016г.; Като участника предоставя в 
офертата си за доказване на декларираните в тази част 
обстоятелства -  Писмо с приложение към него на 
Удостоверение за липса на задължеия към ЧЕЗ 
Разпределение България АД -  копие заверено с гриф 
„Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и Липсва основание за отстраняване
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стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, № BG.121662Q/U Търговия с електрическа 
енергия. Координатор на стандартна балансираща група. 
Издаден: 28 Януари 2020 г.; Валидност: 30 Януари 2023 г.; 
Издаден от Bureau Veritas Certification.За доказване на 
декларираните обстоятелства участника прилага следния 
интернет адрес : http://www.awelectrificirane.com/za-nas/. 
Комисията отрива информация за декларирания от 
участника сертификат на декларирания интернет адрес на 
официалната страница на участника - Енерджи Маркет 
Глобал.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Емил Коноратов - управител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, 
Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 
185/10.07.2020г., 8:36ч. за съответствие на предложението с предварително обявените условия.

4. По отношение на офертата на участник “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 
187/14.07.2020г., 9:35ч., единодушно комисията констатира следното :____________________________

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Тони Латева Тенева 
-  Изпълнителен директор.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Тони Латева Тенева 
Изпълнителен директор и член на съвета на 
директорите. Участника прилага Декларация 
по чл.41, ал.1 от ППЗОП относно 
достоверността на декларираните 
обстоятелства в ЕЕДОП за СИЛВИЯ 
МАРКОВА ЙОРДАНОВА - Член на Съвета на 
директорите и ПОЛЯ ХРИСТОВА 
БАЧИЙСКА- Член на Съвета на директорите, 
предоставената информация, съответства на
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информация от Търговски регистър и 
представените документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1 .Участника е декларирал :
- че притежава Лиценз, като търговци на електрическа 
енергия, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, 
включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група“ -  Валидна лицензия 
за търговия с електрическа енергия № Л- 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 
08.07.201 Зг.) и комбинирана балансираща група (Решение 
№ И2- Л-355 от 12.12.2013г.) http://www.dker.bg - http:// 
www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/ resj-355_11.pdf, 
http://www.dker.bg/files/
DOWNLOAD/resi2- l-355-2013.pdf,
htto://www.dker.bq/files/DOWNLOAD/
res_i1- l-355_13.pdf Номер на вписване в публичен регистър
на КЕВР -  326; Валидност на лицензията - 20.04.2031 г.;
httD:// www.dker.bq/ firmi listbq.php?
LIC=0&P=374&SP=395&OID=
След направена справка от комисията на цитираният 
интеонет алоес httDs://Dortal.dker.bq/reoistri/litsenzii 
поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИ 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ -  раздел : Регистри -  
Лицензни, комисията открива цитираната от участника 
Лицензия под № 326 от Регистъра. Комисията единодушно 
констатира, че декларираните обстоятелства в тази част 
покриват критериите за подбор поставени от Възложителя, 
-че притежава регистрация в „Регистър на търговските 
участници регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
„активен“ -  Регистър на търговските участници(ЕЮ код- 
32X001100100616М;кодов номер TZZ211; статус 
„активен“): - http:// www.tso.bg/uploads/file/eto/bg/ 
pdf/RegisterMP. pdf , Регистър на координаторите на 
стандартна БГ(ЕЮ код 32X001100100616М, кодов номер 
CBG012; статус „активен“) : - http:// www.tso.bg/default.aspx/ 
spisaknakoordinatoritenabalansirashti/ bg ( „ЕСО“ ЕАД, 
www.tso.bg;)

Липсва основание за отстраняване
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След направена справка от комисията на цитираният 
интернет адрес: http://www.eso.bq/?did=26&mmsTvpe=2 на 
сайта на Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - 
раздел : Регистър на търговските участници регистрирани 
като координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 12 от него с EIC № - 
32X001100100616М, със статус „Активен“. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.
-Участника декларира, наличие на сключен Рамков договор 
по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на 
електроразпределителната мрежа, като прилага 
информация - Рамков договор с ЧЕЗ Разпределение 
България АД по смисъла на ПТЕЕ. Комисията единодушно 
констатира, че декларираните обстоятелства в тази част 
покриват критериите за подбор поставени от Възложителя.

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, за „Търговия с енергия и енергоносители, 
финансиране, информационно проучване, координиране 
на балансирани групи на пазара на електроенергия“, 
издаден от NQA https://www.nqa.com/bg-bg/certification / 
standards Сертификат № 69463 Издаден на: 14 октомври 
2013 Преиздаден на: 23 септември 2019 Валиден до: 13 
октомври 2022 г. Издаден от NQA. За доказване на 
декларираните обстоятелства участника прилага следния 
интеонет адоес httDs://www.naa.com/bq-BG/ 
Предоставеният интернет адрес е на сертифициращият 
орган - ГЛОБАЛЕН СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОРГАН, но 
комисията не открива регистър или друг вид информация 
за доказване на декларираното в тази част обстоятелство 
от участника. Съгласно документацията за участие и 
обявлението за поръчка към момента на подаване на 
офертата участниците, третите лица и подизпълнителите, 
декларират съответствието си с критериите за подбор 
ЕДИНСТВЕНО чрез попълване на ЕЕДОП, а при сключване 
на договора или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
представят доказателства.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

Липсва основание за отстраняване

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Тони Тенева -  изпълнителен директор.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.
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От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с 
вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 
9:35ч.за съответствие на предложението с предварително обявените условия.

5. По отношение на офертата на участник “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч.,
единодушно комисията констатира следното :

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Емилия Илиева -  
Управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Емилия Илиева -  Управител и 
съдружник. Участника прилага Декларация 
по чл.41, ал.1 от ППЗОП относно 
достоверността на декларираните 
обстоятелства в ЕЕДОП за Йордан Димчев 
Йорданов - съдружник, предоставената 
информация, съответства на информация от 
Търговски регистър и представените 
документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1 .Участника е декларирал :
- че притежава Лиценз, като търговци на електрическа 
енергия, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, 
включващ права и задължения, свързани с дейността 
„Координатор на балансираща група“ -  Валидна лицензия 
за търговия с електрическа енергия № Л478-15/01.09.2016 
г., ведно с решения на КЕВР допълващи лицензията с 
права и задължения на координатор на стандартна и 
комбинирана балансираща група (Решение № Л-478 от 
01.09.2016г.1 httD://www.dker.bq 
httD://www.dker.bq/bq/reaistri/litsenzii.html 
http://www.dker.bg/files/ DOWNLOAD/ res-l478-2016.pdf След 
направена справка от комисията на цитираният интернет 
адрес : httDs://Dortal.dker.bq/reqistri/litsenzii поддържан от

Липсва основание за отстраняване
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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВ Р  
ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ -  раздел : Регистри -  Лицензни, комисията 
открива цитираната от участника Лицензия под № 451 от 
Регистъра. Комисията единодушно констатира, че 
декларираните обстоятелства в тази част покриват 
критериите за подбор поставени от Възложителя, 
-участника не прилага информация в ЕЕДОП, че притежава 
регистрация в „Регистър на търговските участници 
регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор" ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
„активен“ -  Регистър на търговските участници. Но 
участника е приложил Удостоверение от ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, от което ясно се вижда 
EIC № - 32X001100101200В на участника за регистрация 
като търговски участник на пазара на балансираща енергия 
и координатор на стандартна балансираща група.
След направена справка от комисията на 
httD://www.eso.bq/?did=26&mmsTvDe=2 на сайта на 
Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - раздел : 
Регистър на търговските участници регистрирани като 
координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 49 от него с EIC № - 
32X001100101200В, със статус „Активен“. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.
-Участника декларира, наличие на сключен Рамков договор 
по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на 
електроразпределителната мрежа, като прилага 
информация - Рамков договор с "ЧЕЗ Разпределение 
България" АД по смисъла на ПТЕЕ. Участника прилага 
Удостоверение за доказване на декларираните в тази част 
обстоятелства -  като удостоверението е към дата 
03.12.2019г. Комисията единодушно констатира, че 
декларираните обстоятелства в тази част покриват 
критериите за подбор поставени от Възложителя.

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, за „Търговия с електрическа енергия. 
Координатор на стандартна балансираща група”, издаден 
от TuV NORD CERT GmbH Сертификат № 32 100 190222 
Доклад от одит № 3219 2071 Валиден до: 2023-01-05, 
Издаден от TuV NORD CERT GmbH. За доказване на 
декларираните обстоятелства участника прилага следния 
интеонет адрес : httDs://www.tuv-nord.com/ba/ba/produkti-i- 
usluai/sertifikaciia-na-sistemi/ , както и копие заверено с 
подпис и печат на ISO 9001:2015, за „Търговия с 
електрическа енергия. Координатор на стандартна
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балансираща група", издаден от TuV NORD CERT GmbH 
Сертификат № 32 100 190222 Доклад от одит № 3219 2071 
Валиден до: 2023-01-05, Издаден от TuV NORD CERT 
GmbH.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Емилия Илиева -  Управител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника на участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 
188/14.07.2020г., 10:27ч., и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч., за 
съответствие на предложението с предварително обявените условия.

б.По отношение на офертата на участник “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№
189/14.07.2020г., 10:28ч., единодушно комисията констатира следното:

№ Изискани документи / Участници Констатации
1. Опис на представените документи, които съдържа 

офертата на участника -  Образец № 1
Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Пламен Тонев -  
Управител.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за участникът в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не 
е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 
на поръчката - Образец № 2.

Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен 
подпис от Пламен Димчев Тонев - управетел 
и Димитър Христов Бартов -  управител. 
Предоставената информация, съответства 
на информация от Търговски регистър и 
представените документи.

2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за 
икономическия оператор.. Участникът е вписал всички 
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.

Липсва основание за отстраняване

2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване.

Липсва основание за отстраняване

2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от 
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1 .Участника е декларирал :
- че притежава Лиценз, като търговци на електрическа 
енергия, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката, 
включващ права и задължения, свързани с дейността

Липсва основание за отстраняване
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„Координатор на балансираща група“ -  Валидна лицензия 
за търговия с електрическа енергия Лицензия № Л-430- 
15/06.11.2014 г. за срок от 10 години 
htto://oortal.dker.ba/reaistri/litsenzii. След напоавена справка 
от комисията на цитираният интернет адрес 
httDs://Dortal.dker.ba/reqistri/litsenzii поддържан от Комисията 
за енергийно и водно регулиране (КЕВР ЕДИНЕН ПОРТАЛ 
ЗА ЕЛЕКТРОНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ -  раздел : 
Регистри -  Лицензни, комисията открива цитираната от 
участника Лицензия под № 403 от Регистъра. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.
-участника прилага информация в ЕЕДОП, че притежава 
регистрация в „Регистър на търговските участници 
регистрирани като координатори на стандартни 
балансиращи групи” на „Електроенергиен системен 
оператор” ЕАД (ECO ЕАД) с посочен EIC код и със статус 
„активен“ -  Регистър на търговските участници, съответно 
32X00110010091 ОМ, в регистръра на координаторите на 
стандартна балансираща група.
След направена справка от комисията на 
htto://www.eso.ba/?did=26&mmsTvDe=2 на сайта на 
Електроенергиен системен оператор /ЕАД/ - раздел : 
Регистър на търговските участници регистрирани като 
координатори на стандартни балансиращи групи -  
участника е вписан под № 23 от него с EIC № - 
32X00110010091 ОМ, със статус „Активен“. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.
-Участника декларира, наличие на сключен Рамков договор 
по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на 
електроразпределителната мрежа, като прилага 
информация - по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от ПТЕЕ, 
с ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ И 
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР. Комисията 
единодушно констатира, че декларираните обстоятелства в 
тази част покриват критериите за подбор поставени от 
Възложителя.

2.4 Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление“от ЕЕДОП :
Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена 
система за управление на качеството по стандарт ISO 
9001:2015, Сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Търговия с 
електрическа енергия и координатор на балансираща група 
от крайни клиенти и производители участващи в свободния 
пазар на електрическа енергия“. STZ.2018.SB.2.0.097, ЕА 
КОД :29 От дата :26.10.2018г. Издаден от SZUTEST- 
Истанбул, Турция. Валидност - 25.10.2021 г. За доказване 
на декларираните в тази част обстоятелства участника
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прилага информация за електронния адрес на 
сертифициращия орган - https://www.szutest.com/bq/za-nas/ 
Комисията не открива цитирания сертификат на вписания 
електронен адрес. Съгласно документацията за участие и 
обявлението за поръчка към момента на подаване на 
офертата участниците, третите лица и подизпълнителите, 
декларират съответствието си с критериите за подбор 
ЕДИНСТВЕНО чрез попълване на ЕЕДОП, а при сключване 
на договора или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, 
представят доказателства.
Комисията единодушно констатира, че декларираните 
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор 
поставени от Възложителя.
Участника в плика, в който е поставил документите си е 
приложил на лист А4 формат със Заглавие -  Оферта, 
цитирал е наименованието на обществената поръчка, 
името на търговското дружество, което участва и надпис 
ОРИГИНАЛ.

3. Участника прилага към офертата си Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изисквания на възложителя - Образец № 
3 -  подписан от Пламен Тонев -  Управител.

Представено, комисията ще го разглежда 
на етап разглеждане на офертите на 
допуснатите участници, съгласно чл.56 от 
ППЗОП.

4. Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой запечатан, 
непрозрачен плик.

Представени, комисията ще ги разглежда 
на етап разглеждане на ценовите 
предложения на допуснатите участници, 
съгласно чл.57 от ППЗОП.

От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на 
информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа 
грешка в представените документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, 
Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч., и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен етап, до 
разглеждане на офертата на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10:28ч за съответствие на предложението с предварително обявените условия.

В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП и съгласно 
чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 
на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация.

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 22.07.2020г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 2.Викгор Георгиев Илиев -  техник електрически системи към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

3. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ "проф.д-р.Параскев 

Стоянов” АД Ловеч
б.Теодора Пенкова -  заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ ’’проф.д- 

р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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