
„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 
Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП с 

предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД, открита с Решение № 39 
от 21.05.2019 г. на Изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД 

 
 

Днес, 17.09.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 
„Пазари Възраждане“ ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 90Б, сграда №10, се 
проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №190 от 18.06.2019 г. на 
Изпълнителния директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД, със задача да извърши преглед, 
оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание 
за възлагане на обществена поръчка при реда и условията на Глава 25та от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 
енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД“, открита с Решение №39 от 
21.05.2019г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 
Председател: адв. Николай Ланджев – адвокат на „Пазари Възраждане“ ЕАД 
 
Членове:  
1. Ивета Тодорова – главен счетоводител на „Пазари Възраждане“ ЕАД, 

2. инж. Иво Иванов – главен експерт в администрацията на „Пазари Възраждане“ 
ЕАД, 

3. Божидар Стоянов – експерт в администрацията на „Пазари Възраждане“ ЕАД, 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

 

I. След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред за законосъобразно провеждане на процедурата, 
Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа, като запозна членовете ѝ със 
следните обстоятелства: 

 

1. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1, започнат на 
18.06.2019 г., обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в 
процедурата, с изискванията към личното състояние на Участниците и критериите за 
подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на 
„Пазари Възраждане“ ЕАД са постъпили допълнителни документи към офертите, 
подадени за участие в процедурата от следните Участници, спрямо информацията, отразена 
в ЕЕДОП от чиито оферти Комисията е констатирала непълноти и/или несъответствия 
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и/или нередовности и съответно е дала указания за тяхното 
отстраняване/коригиране/допълване, последователно изброени по реда на първоначалното 
им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на 
допълнително 

представените документи 

1. 
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, 

гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41 
№100(1) от 10.09.2019 г. 

2. 
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, 

гр. София, Индустриална зона „Орион“, 

ул. „3020“, №34, ет. 4 

№101(1) от 09.09.2019 г. 

3. 
„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, 

гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Атанас Далчев“ , 
между бл. 93 и бл. 96 

№102(1) от 09.09.2019 г. 

4. 
„КУМЕР“ ООД,  

гр. София, Район „Триадица“, бул. „България“ № 
109, ет. 17 

№104(1) от 09.09.2019 г.  

5. 
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД  

гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41 
№105(1) от 11.09.2019 г. 

6. 
„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД 

Гр. София, бул. „България“ №118 
№107(1) от 09.09.2019 г. 

                  
2. След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на „Пазари 

Възраждане“ ЕАД входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, 
депозирали допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с 
ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, 
че в нормативно установения в чл. 54 ал. 9 от ППЗОП преклузивен срок не са представени 
допълнително изисканите му: (1) коригиран нов ЕЕДОП, съдържащ нова, променена и/или 
допълнена информация и (2) други документи, представянето на които има за цел 
отстраняване на установените от настоящия помощен орган несъответствия, нередовности 
или липса на информация в първоначално подадената оферта, от следния Участник: 

„ЕНЕКОД“ АД, депозирал първоначално оферта за участие в настоящата 
процедура, заведена в регистъра на обществените поръчки на „Пазари Възраждане“ ЕАД с 
№ 103 от 17.06.2019 г. 

Предвид така направената от нея констатация, Комисията счита, че с цел спазване 
на едни от основните принципи на Закона за обществените поръчки – за 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и свободна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от ЗОП), спрямо останалите, коректни Участници, подали в нормативно 
установения преклузивен срок от пет работни дни нови ЕЕДОП и допълнителни 
документи, следва да предложи на Възложителя да отстрани от участие в 
процедурата този Участник, който не е представил допълнително изисканите му 
доказателства за съответствие с изискванията към личното състояние и за 
покриване на критериите за подбор в императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП срок, а именно: „ЕНЕКОД“ АД. 

 

II. След установяването, че останалите Участници, на които настоящият помощен 
орган е изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят 
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коригирани, нови ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на 
определени факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори (правно 
основание за което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в 
указания им вид, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП 
пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по същество, досежно 
съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и 
критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на 
първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
 
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД – оферта, депозирана с вх. №100 от 12.06.2019  г., 

допълненията към която са с вх. №100(1) от 10.09.2019 г. 
 
В отговор на дадените от Комисията указания, подробно разписани от нея в 

Протокол №1 от 18.06.2019 г.,  допълнително са представени: 
 
1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направено от Участника 

посочване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 
констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложения 
като част от първоначалната му оферта ЕЕДОП. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя образец №1, цифрово подписан от задължените за това лица по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на 
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в 
първоначалната информация и/или несъответствия с изискванията към личното му 
състояние, са отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания документ 
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или 
фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 
участие в процедурата. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране, 

допълване или доказване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, е 
приложен и следния документ, изискан от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а 
именно: 

- Заверено копие на Сертификат № BG.121461Q/U, издаден от Bureau Veritas 
Certification Holding SAS – UK Branch на 19.03.2019 г., от отразените в който данни е видно, 
че „Енерджи маркет“ АД притежава внедрена система за управление на качеството по 
Стандарт ISO 9001:2015. Предметният обхват на сертификация на Дружеството обхваща 
следните дейности: „търговия с електрическа енергия и енергийни ресурси. Координатор 
на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група“.  

Валидността на обсъждания Сертификат е до 30.03.2022 г. 
 
С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 

данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от 
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Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, част от 
които потвърдени и от изискания и приложен от Дружеството допълнителен 
документ, Комисията намира, че в представената от „Енерджи маркет“ АД оферта, 
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 
нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 
Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други 
негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - представил допълнителни 

документи, с вх. №101(1) от 09.09.2019 г., към оферта с вх. №101 от 17.06.2019 г.  
 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1/18.06.2019 г., Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП и на другите, допълнително представени в приложение 
към ЕЕДОП документи, преценени от Участника като необходими и относими за доказване 
на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 

използване на информационната система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в нередактируем формат, прегледа и анализа на отразените в който факти и 
обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 18.06.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 

3. В приложение, към обсъдения в предходната точка нов ЕЕДОП са представени и 
следните документи, служещи като доказателства за верността на декларираните от 
Икономическия оператор данни и информация, които документи са както такива, изискани 
му от Комисията на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, така и други – приложени по лично 
усмотрение на Участника. Визираните, допълнително представени документи, разгледани 
по същество, са следните: 

 
3.1. Заверено копие на Референция, носеща изх. №2064 от 18.09.2018 г., с която 

авторът ѝ – Управителят на „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД удостоверява, че „Гранд 
Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия, както и 
координатор на балансираща група, член на която е и „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД.  

Посочено е също така, че в периода 01.08.2015 г. – 30.07.2018 г. настоящият 
Участник е доставял на Дружеството – издател на Референцията нетна активна 
електрическа енергия, при следните нива: 

- средно напрежение, в обем от 68 166,051 МВтч на стойност 5 188 918,14 лв., без 
вкл. ДДС; 
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- ниско напрежение – 52 620,045, заплатената за която доставка цена е в размер на 
4 005 529,18 лв., без вкл. ДДС. 

 

3.2. Заверено копие на Референция, издадена от Изпълнителния директор на 
„Булгарплод - София“ АД, в текста на която, освен изразената висока оценка за работата на 
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, се прави удостоверяване на обстоятелството, че в 
периода от 01.08.2015 г. до 30.07.2018 г. това именно е и Дружеството, което в качеството 
си на „лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група“, е 
доставяло на „Булгарплод - София“ АД електроенергия ниско напрежение, в размер на 
10 985,789 МВтч, на стойност 763 603,13 лв., без ДДС. 

Така представената Референция, настоящият помощен орган намира за напълно 
ирелевантна, предвид факта, че удостоверяваните с нея факти и обстоятелства са 
неотносими към одобреното за целите на настоящето възлагане минимално изискване за 
технически и професионални способности, съобразно което, за да е допустим Участник в 
настоящата процедура, следва да е изпълнил, в качеството си на координатор на 
балансираща група, доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно 
напрежение. 

 

3.3. Заверено копие на Референция, за автор на която се сочи Изпълнителният 
директор на „Топлофикация – Сливен“ АД. 

В текста на разглеждания документ е отразено даваното от издателя му уверение 
досежно това, че в периода от 01.05.2017 г. до 31.05.2019 г., „Гранд Енерджи 
Дистрибюшън“ ЕООД е изпълнило доставки на електроенергия на ниво ниско напрежение, 
в обем от 14 951,390 МВтч за цена от 1 624 340,01 лв., без ДДС. 

Обсъжданата Референция, както и съдържащите се в текста ѝ удостоверявания, 
Комисията приема за неотносими към допустимостта на Участника, аргументите и 
мотивите за което са напълно идентични с тези, изтъкнати по отношение на предходно 
обсъдената Референция, представена от Дружеството. 

 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, и по-конкретно – 
този от тях, който е реално относим към критерия за технически и професионални 
способности, Комисията намира, че в представената от „Гранд Енерджи 
Дистрибюшън“ ЕООД оферта няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на 
вписаните данни и информация, нито нередовности или фактически грешки и/или 
несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, 
критериите за подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
3. „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД – депозирал оферта с вх. № 102 от 

17.06.2019 г. и допълнително изискани му документи, заведени с вх. №102(1) от 
09.09.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1/18.06.2019 г., Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП и уточнение в коя конкретно негова част са коригирани 
данни, съобразно дадените му от помощния орган указания, както и индивидуализация на 
другия допълнително представян документ. 
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2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, цифрово подписан от 
задължените по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП лица, представен електронно, в 
нередактируем формат. 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на всяко 
едно от декларативно отразените в разглеждания документ волеизявления на 
Икономическия оператор, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или 
непълноти в информацията и/или несъответствия с изискванията към личното състояние 
и с критериите за подбор в първоначално представения от Участника ЕЕДОП са 
отстранени, респ. коригирани.  

В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъжданата Единна 
Европейска декларация няма противоречащи, или несъответни данни и информация. 

 

3. В изпълнение на изискванията, ясно и недвусмислено дадени му от Комисията в 
относимото поле на т. 1 от указателната част на Протокол №1/18.06.2019 г., като 
приложение на своя нов, коригиран ЕЕДОП, Икономическият оператор е представил и 
заверено копие на Референция, изх. №37 от 05.09.2019 г., издадена от Изпълнителния 
директор на „Магазини Европа“ АД. В текста на така представения документ е 
обективирано правеното от автора му удостоверяване, че „Юропиан трейд оф енерджи“ АД 
е изпълнило в периода м. 03 – м. 06.2019 г. доставка на електрическа енергия с общ обем от 
2 658,465 МВтч, в което число: 2 168,836 MВтч - средно напрежение и 489,629 МВтч - 
ниско напрежение. Конкретизирана е и стойността, заплатена за извършените доставки. 

 

Извършеният от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и 
анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореобсъдените документи, 
представени допълнително от Участника, обосновава следното нейно заключение: 

На основание формираните по-горе изводи и заключения за съответствие на 
новопредставения от Участника ЕЕДОП с изискванията на ЗОП и условията за 
участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, касаещи 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, както и 
обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от „Юропиан трейд 
оф енерджи“ АД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 
информацията, нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито 
несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 
процедурата. 

 

 
 
4. „ЕНЕКОД“ АД - оферта с вх. № 103 от 17.06.2019 г. 
 

По отношение на Участник „ЕНЕКОД“ АД, Комисията установи следното:  

След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на „Пазари 
Възраждане“ ЕАД входящ регистър, отразяващ данните и информацията за Участниците, 
депозирали допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с 
ал. 7 от ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, 
че не са постъпвали и завеждани в деловодната система на Възложителя 
допълнителни документи към оферта с вх. № 103 от 17.06.2019 г. на Участника. 

Видно от известието за доставена пратка (обратна разписка), постъпило от 
куриерската агенция, ползвана от Възложителя за доставяне на Протокол №1, представител 
на Участника е получил в 13:20 ч. на 09.09.2019 г. така изпратения документ, съдържащ 
констатациите на Комисията, съответно – указанията ѝ към изисканите от Дружеството 
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допълнителни документи, от която именно дата спрямо Икономическия оператор е 
започнал да тече срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

Съобразявайки нормативно определения преклузивен срок от пет работни дни, 
Участникът е следвало да представи изисканите му допълнителни документи в срок не по-
късно от 17:30 ч. на 16.09.2019 г. 

 

Констатираната липса на депозирани допълнителни документи от Участник 
„ЕНЕКОД“ АД, по същество следва да бъде счетено за неизпълнение на указанията на 
Комисията за отстраняване в представения от Икономическия оператор ЕЕДОП на 
установените от нея липси/непълноти в информацията, както и несъответствия с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедурата, 
одобрени от Възложителя, които обстоятелства правят непълна офертата на 
Дружеството, подадена за участие в настоящата процедура, едновременно с което и 
неотговаряща на поставените от Възложителя критерии за подбор и предварително 
обявените условия на възлаганата обществена поръчка. 

Всички гореобсъдени обстоятелства, както на самостоятелно основание, така 
и в тяхната съвкупност обосновават предложението на Комисията, отправено до 
Възложителя, Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на 
основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. 
„б“ и т. 10, както и на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

 
 
5. „КУМЕР“ ООД – представил допълнителни документи, с вх. №104(1) от 

09.09.2019.2019 г. към оферта, депозирана за участие с вх. №104 от 17.06.2019  г. 
 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 от 18.06.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 

използване на информационната система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в нередактируем формат, прегледа и анализа на отразените в който факти и 
обстоятелства, извършени от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, обосновават 
следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 18.06.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на всички минимални изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и 
финансово състояние и за технически и професионални способности като условия за 
допустимост в настоящата процедура, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално 
представената от него аналогична декларация. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране, 

допълване или доказване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, са 
приложени и следните документи, изискани му от Комисията като необходими и относими 
за доказване на отделни, декларирани от „Кумер“ ООД факти и обстоятелства, а именно: 

 

3.1. Заверено копие на Референция, издадена от „Джей ар инвест“ АД, с която се 
удостоверява, че в изпълнение на договор №КМ-37 от 20.11.2017 г., „Кумер“ ООД, в 
периода от 01.01.2018 г. до 01.06.2019 г. е осъществило доставки на електрическа енергия 
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на ниво средно напрежение в обем на 1 071 МВтч. Посочени са също така и точката на 
доставка и стойността на изпълнените дейности. 

 

3.2. Заверено копие на Референция с изх. №73 от 11.03.2019 г., като автор на която 
се е подписал Управителят на „Дани – М – 97“ ООД и с която е направил удостоверяване на 
обстоятелството, че в периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., „Кумер“ ООД е доставило 
на представляваното от него дружество („Дани – М – 97“ ООД) електрическа енергия с общ 
обем 753 МВтч, от които: 513 МВтч – средно напрежение и 240 МВтч – ниско. 

 

3.3. Заверено копие на Референция, изведена под №43/30.08.2019 г. в текста на която 
е обективирано даваното от издателя ѝ – Управителят на „Битоля 1“ ООД уверение, че в 
периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., необходимата за производствен цех на 
Дружеството електрическа енергия, средно напрежение с обем от 1 940 МВтч е доставена 
от „Кумер“ ООД. 

 
Отчитайки удостоверяванията, съдържащи се в гореобсъдените документи и 

на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и информация, 
отразени от Участника в новопредставения от него ЕЕДОП и относими към 
комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, 
включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 
състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представената 
от „Кумер“ ООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на 
информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито 
несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, 
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в 
процедурата. 

 

 
 
6. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД – оферта с вх. № 105 от 17.06.2019 г., 

допълненията към която са с вх. №105(1) от 11.09.2019 г. 
 
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея 

Протокол №1/18.06.2019 г. по отношение на изискваните му допълнителни документи, 
Участникът е представил: 

 

1. Придружително писмо, включващо в съдържанието си направеното от Участника 
изброяване на приложените от него допълнителни документи, целящи отстраняване на 
констатираните от Комисията нередовности/липси на данни и информация в приложения 
като част от първоначалната му оферта ЕЕДОП. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя образец №1, цифрово подписан от задълженото за това лице по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в 
нередактируем формат. 

 

В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на 
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в 
първоначалната информация и/или несъответствия с изискванията към личното му 
състояние, са отстранени, респ. коригирани.  
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В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания документ 
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности 
или фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените от Възложителя 
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 
участие в процедурата. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия 

оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията 
в депозирани от него първоначална оферта, са представени и следните документи, изискани 
му от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: 

 

3.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от Управителя 
на „Майкоромет“ ООД, в текста на което е обективирано даваното от него потвърждение, 
че по силата на сключен договор от 01.09.2016 г., „АВВ Електрофициране“ ООД е 
извършило за целия период на изпълнението му, до 02.11.2018 г. доставка на нетна 
електрическа енергия на ниво средно напрежение, с обем от 4 475 МВтч, на стойност от 
469 875 лв. 

 

3.2. Декларация, подписана от Управителя на „Енерджи маркет глобал“ ООД, в 
която е отразена информация, съобразно която, на основание решение на Общото събрание 
на съдружниците, считано от 07.02.2019 г., фирменото наименование на Дружество „АВВ 
Електрофициране“ ООД е променено на „Енерджи маркет глобал“ ООД. 

 

3.3. Декларация, в текстовото съдържание на която е обективирано волеизявлението 
на настоящия Управител на Дружеството – Участник за потвърждаване на размера на 
ценовото предложение, направено от предишния представляващ на Икономическия 
оператор. 

 

3.4. Предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по одобрения обр. №2, 
подписано от новия Управител на „Енерджи маркет глобал“ ООД. 

 

3.5. Декларация за за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни 
при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент 
(ЕС) 2016/679), попълнена по образец №4 от Документацията по процедурата, автор на 
която е настоящия Управител на Участника. 

 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства, 
относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в 
представения от „Енерджи маркет глобал“ ООД нов Единен европейски документ за 
обществени поръчки, както и в офертата му в цялост, няма липса и/или непълнота 
и/или несъответствие на вписаните данни и информация, нито нередовности или 
фактически грешки и/или несъответствия с поставените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, критериите за подбор или други негови 
изисквания за участие в процедурата. 
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7. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - представил допълнителни документи с вх. №107(1) 

от 09.09.2019 г. към оферта с вх. № 107 от 17.06.2019 г. 

 
Предвид установените несъответствия в офертата му с поставените от 

Възложителя изисквания и съобразно указанията на Комисията, отразени в 
съставения от нея Протокол №1 от 18.06.2019 г., Участникът е представил следните 
документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представения от него нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания на Комисията, 
отразени в предходния неин Протокол. 

 

2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, цифрово подписан от 
едно от задължените за това лица по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 
от ЗОП и представен електронно, в нередактируем формат. 

 

3. Декларация, имаща за правно основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП. Същата е  
подписана от Изпълнителния директор на „Мост Енерджи“ АД – г-жа Тони Латева Тенева, 
в текста на която е обективирано волеизявление, съобразно което тя разполага с 
информация за достоверността на декларираните в подписания от нея ЕЕДОП 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за останалите 
членове на СД на Дружеството: 

- Николай Луканов Даскалов и 

- Силвия Маркова Йорданова. 
 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, преглед и 
анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в горепосочените документи, 
обосновават следното нейно заключение: 

В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 18.06.2019 г. точни 
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя 
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за технически и 
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и 
критерии за подбор, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички 
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него 
оферта. 

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на 
офертата, в частта й, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на 
изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията 
намира, че в представената от „Мост Енерджи“ АД оферта, няма липси, непълноти 
или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически 
грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за 
допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за 
участие в процедурата. 

 
 
III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по 

отношение съответствието на представените от Участниците документи, относими към 
личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на 
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настоящата процедура в Обявлението и Документацията за участие, Комисията прие за 
установено следното: 

 

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, техническите и професионални способности, като критерии за 
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този 
Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо 
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена 
поръчка. 

 
2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, техническите и професионални способности, като 
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията 
допуска този Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него 
Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата 
обществена поръчка. 

 
3. „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД - отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, техническите и професионални способности, като 
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията 
допуска този Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него 
Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата 
обществена поръчка. 

 
4. „ЕНЕКОД“ АД - не отговаря на одобрени от Възложителя за целите на 

настоящето възлагане минимални изисквания за технически и професионални способности, 
конкретните, обосновани и аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на което 
крайно заключение, са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството 
поле на съставения от помощния орган Протокол №1 от 18.06.2019 г. 

 
5. „КУМЕР“ ООД- отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 

личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, техническите и професионални способности, като критерии за подбор и 
допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този Участник до 
етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

6. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя 
изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето 
възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване 
на професионална дейност, техническите и професионални способности, като критерии за 
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този 
Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо 
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена 
поръчка. 
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7. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания 
към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане 
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност, техническите и професионални способности, като критерии за 
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този 
Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо 
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена 
поръчка. 

 
*********************************************************************** 
 
IV. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и 

конкретните установявания, изводи и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки 
отделен Участник текстове в съствения предходен Протокол №1, Комисията предлага: 

 
1.  Да се отстрани от участие в процедурата:  
 
„ЕНЕКОД“ АД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 

връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ и т. 10, както и на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 
 

2.  Да се допуснат до разглеждане по същество, Техническите предложения на 
следните Участници, депозирали оферти за участие в процедурата, а именно: 

 

(1) „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД; 

(2) „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД; 

(3) „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД; 

(4) „КУМЕР“ ООД; 
(5) „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД и 

(6) „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД. 

 

 
 
КОМИСИЯ: 
 
 
Председател: адв. Николай Ланджев  ……………………… 

(п)* 
Членове:       
 
1. Ивета Тодорова ........................................... 

(п)* 
2. инж. Иво Иванов ............................................. 

(п)* 
3. Божидар Стоянов ............................................ 

(п)* 
4. Мария Недялкова  .......................................... 

     (п)* 
   
 
 

 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент 

за защита на личните данни. 


