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        П Р О Т О К О Л     
 

 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 611/16.11.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и 

координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”, 

открита с Решение № 574 от 25.10.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер 

в РОП 00850-2018-0015. 
                                                                                                                       

 

                Днес, 16.11.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№ 10, се сформира комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти 

за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), назначена със Заповед № 611/16.11.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Петър ******** Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон ******** Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец  

                                  2. Красимира ******** Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                                    
На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 51, 

ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да извърши подбор на участниците, разгледа и 

оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 

1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 

напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок 

от 12 месеца”, открита с Решение № 574 от 25.10.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0015. 
 

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се 

определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП. 

 

С Решение № 574/25.10.2018 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за  

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия 

ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок 

от 12 месеца”, с уникален номер в РОП 00850-2018-0015. В обявлението за обществената 

поръчка с ID 875213 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 15.11.2018 г.   
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На 16.11.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела ****** Андреева, 

на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 611/16.11.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 15.11.2018 г., 

за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията, съгласно чл. 61, т. 1 от ППЗОП, за отваряне на офертите. 
 

На публичното заседание на комисията не присъстват представители на участниците 

подали оферти за участие в обществената поръчка, както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов прочете на глас заповедта за назначаване на 

комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че до 17:00 часа на 15.11.2018 г., в 

деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 6 (шест) оферти за 

участие в процедурата, описани, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

 

„Енерджи Маркет“ АД със седалище и 

адрес на управление гр.София, 1202, 

ул.“Георг Вашингтон“ № 41 

7000-600 13.11.2018 г. 15.04 

2 

„Мост Енерджи“ АД със седалище и 

адрес на управление гр.София 1618, 

бул.“България“ № 118 

7000-604 14.11.2018 г. 14.16 

 

3. 

 

„Енекод“ АД със седалище и адрес на 

управление гр.София 1000, 

бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, 

етаж 6, офис 0602 А 

7000-605 15.11.2018 г. 09.08  

4. 

„Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, 

със седалище и адрес на управление 

гр.Варна 9009, бул.“Владислав 

Варненчик“ № 258 

7000-608 15.11.2018 г. 14.21 

5. 

„Кумер“ ООД със седалище и адрес на 

управление гр.София 1404, 

бул.“България“ № 109, ет.17 

7000-609 15.11.2018 г. 15.04 

 

6. 

 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД със 

седалище и адрес на управление 

гр.София 1000, пл.“Позитано“ № 2, 

етаж 7, офис 7 

7000-610 15.11.2018 г. 15.39 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
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Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, както следва:  

 

1. Участник „Енерджи Маркет“ АД със седалище и адрес на управление гр.София, 

1202, ул.“Георг Вашингтон“ № 41. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

 Декларация за актуалността на данните и автентичността на подписите в 

представения електронен еЕЕДОП образец № 2; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Енерджи маркет“ АД.  

 

2. Участник „Мост Енерджи“ АД със седалище и адрес на управление гр.София 1618, 

бул.“България“ № 118. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

 Декларация за актуалността на данните и автентичността на подписите в 

представения електронен еЕЕДОП образец № 2; 

 Валидна лицензия; 

 Удостоверение от „ЕСО“ ЕАД; 

 Сертификат ISO 9001:2015 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  
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 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Мост Енерджи“ АД.  

 

3. Участник „Енекод“ АД със седалище и адрес на управление гр.София 1000, 

бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, етаж 6, офис 0602 А. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Декларация за актуалността на данните и автентичността на подписите в 

представения електронен еЕЕДОП образец № 2; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Енекод“ АД.  

 

4. Участник „Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП;  

 Декларация за актуалността на данните и автентичността на подписите в 

представения електронен еЕЕДОП образец № 2; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  
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 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД.  

 

5. Участник „Кумер“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София 1404, 

бул.“България“ № 109, ет.17. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Електронен ЕЕДОП попълнен и качен на CD;  

 Декларация за актуалността на данните и автентичността на подписите в 

представения електронен еЕЕДОП образец № 2; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Кумер“ ООД. 

 

6. Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД със седалище и адрес на управление 

гр.София 1000, пл.“Позитано“ № 2, етаж 7, офис 7. 

 

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и 

върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, 

председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ на електронен 

носител; 

 Документ за упълномощаване на Видьо Терзиев.  

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 4 – 

в оригинал, което съдържа:  

 декларация за приемане клаузите на проекта на договор,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „в“ от ППЗОП –в оригинал - Приложение № 3; 

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква 

„г“ от ППЗОП – в оригинал - Приложение № 5;  
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              Допълнителни документи:  

- Валиден лиценз за дейността „Търговия с електрическа енергия“; 

- Решение на КЕВР за допълване на лицензията за дейността „Кординатар на 

стандартна балансираща група“; 

- Сертификат за внедрена система за управление на качеството, издаден от 

акредитирани лица за управление на качеството, отговарящ на изискванията на 

стандарт ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват „Търговия с електрическа енергия 

и координатор на стандартна балансираща група“. 

 запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  Ценово 

предложение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 61, т.2 от ППЗОП - членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. 

 

Съгласно обявлението за обществена поръчка с уникален номер ID 875213 в РОП на АОП 

и Документацията за участие в обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на 

Община Вършец за срок от 12 месеца”, открита с Решение № 574/25.10.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0015 .- Възложителят допуска оценка 

на техническите и ценовите предложения преди разглеждане на документите за 

съответствие с критериите за подбор. 

 

Във връзка с изложеното Председателя на комисията предложи да бъдат отворени  

ценовите предложения на участниците и да бъдат оповестени ценовите им предложения с цел 

оценка и класиране на участниците по критерия за оценка на офертите „Икономически най-

изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Г-н Стефанов пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по реда на 

подаване на оферите, както следва: 

 

        1. Ценово предложение на „Енерджи Маркет“ АД със седалище и адрес на управление 

гр.София, 1202, ул.“Георг Вашингтон“ № 41. 

 

    Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 

0,09310 лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула девет три едно нула); 

                                  /словом/ 

 

        2. Ценово предложение на „Мост Енерджи“ АД със седалище и адрес на управление 

гр.София 1618, бул.“България“ № 118. 
 

   Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 0,095 

лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула девет пет); 

                                  /словом/ 
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        3. Ценово предложение на „Енекод“ АД със седалище и адрес на управление гр.София 

1000, бул.“Княгиня Мария Луиза“ № 2, ЦУМ, етаж 6, офис 0602 А. 

 

   Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 0,0888 

лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула осем, осем, осем); 

                               /словом/ 

 

         4. Ценово предложение на „Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, със седалище и 

адрес на управление гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258  
 

   Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 0,085 

лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула осем, пет); 

                              /словом/ 

 

         5. Ценово предложение на „Кумер“ ООД със седалище и адрес на управление 

гр.София 1404, бул.“България“ № 109, ет.17. 
 

   Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 0,098 

лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула девет осем); 

                              /словом/ 

 

         6. Ценово предложение на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД със седалище и адрес на 

управление гр.София 1000, пл.“Позитано“ № 2, етаж 7, офис 7. 
 

   Предлагана цена за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение е: 0,09 

лева без ДДС за реално използвани количества  

            (нула запетая нула девет); 

                              /словом/ 

 

          Въз основа на зададени въприси от участник в обществената поръчка при спазване 

разпоредбата на чл.180, ал.1 и ал.2 от ЗОП възложителя в законоустановеният срок е дал 

следният отговор: Съгласно документацията за обществената поръчка образец 7 „Ценово 

предложение” - предложената от участниците в обществената поръчка цена следва да е за 

1 kWh нетна активна електроенергия ниско напрежение в лева без ДДС, като 

предложението следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая. 

         Променяме закръглението вместо до втория знак след десетичната запетая да бъде до 

третият знак след десетичната запетая. 

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 12:15 часа на 16.11.2018 г.  

 

Комисията реши да преустанови своята работа, като насрочи следващото заседание 

да се проведе на 29.11.2018 г. от 14:00. 
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-----------------------------------------------------------IIIII----------------------------------------------------------- 
 

На 29.11.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, както следва:  

 

Участник „Енерджи Маркит“ АД. 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

           

Участник „Мост Енерджи“ АД  
 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

                                            

Участник „Енекод“ АД  

 

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

 

      Участник „Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД 

    
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

 
       Участник „Кумер“ ООД  

    
 Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

 

   Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  

    
 Техническото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците, 

както следва:  

 

Участник „Енерджи Маркет“ АД. 

 

Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 7 от документацията 

за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

         В ценовото предложение на участника е записана цена 0,09310 лв., без ДДС за 1 kWh 

нетна активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до петият знак, която не 

отговаря на изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за 
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обществената поръчка образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в 

обществената поръчка цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско 

напрежение в лева без ДДС, като предложението следва да е с точност до третият знак 

след десетичната запетая съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018 г., качено 

на 01.11.2018 г. в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на 

купувача“ в сайта на община Вършец.  

Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в обществената поръчка и 

те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е посочено, че 

ценовото предложението на участника следва да е с точност до третият знак след 

десетичната запетая. 
           

Участник „Мост Енерджи“ АД  
 

 Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

                                            

Участник „Енекод“ АД  

 

Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 7 от документацията 

за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

         В ценовото предложение на участника е записана цена 0.0888 лв., без ДДС за 1 kWh нетна 

активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до четвъртият знак, която не 

отговаря на изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за 

обществената поръчка образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в 

обществената поръчка цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско 

напрежение в лева без ДДС, като предложението следва да е с точност до третият знак 

след десетичната запетая съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018г., качено на 

01.11.2018 г., в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на 

купувача“ в сайта на община Вършец. 

Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в обществената поръчка и 

те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е посочено, че 

ценовото предложението на участника следва да е с точност до третият знак след 

десетичната запетая. 
 

 

      Участник „Енерго ПРО Енергийни услуги“ ЕООД 

    
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от документацията 

за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

 
       Участник „Кумер“ ООД  

    
Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 4 от документацията 

за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 
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   Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  

    
 Ценовото предложение на участника е изготвено съгласно образец № 7 от 

документацията за участие в обществената поръчка и отговаря на изискванията на възложителя. 

         В ценовото предложение на участника е записана цена 0,09 лв., без ДДС за 1 kWh нетна 

активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до вторият знак, която не отговаря 

на изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за обществената 

поръчка образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в обществената 

поръчка цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско напрежение в 

лева без ДДС, като предложението следва да е с точност до третият знак след десетичната 

запетая съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018г., качено на 01.11.2018 г. в 

електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на купувача“ в сайта на 

община Вършец. 

Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в обществената поръчка и 

те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е посочено, че 

ценовото предложението на участника следва да е с точност до третият знак след 

десетичната запетая. 
 

 Във връзка с изложеното и съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на 

офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата 

за провеждане на процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се 

придържат точно към тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по 

преписка № КЗК-944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка 

№ КЗК-45/2013 г. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участниците чиито ценови оферти не отговарят на 

изискванията на възложителя от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП, поради представяне на ценова оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. В този смисъл така представинети ценови оферти на участниците 

„Енерджи маркет“ АД, „Енекод“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД се явяват „неподходяща 

оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки. 
 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните решения. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

 

Не допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

1. „Енерджи маркет“ АД 

2. „Енекод“ АД  

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

 

Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

1. „Мост енерджи“ АД 
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2. „Енерго ПРО енергийни услуги“ ЕООД 

3. „Кумер“ ООД 

 

Комисията извърши проверка има ли ценово предложение на допуснатите участници, 

което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници /проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти/. При 

извършените изчисления комисията установи, че няма необичайно благоприятни оферти. 

 

С това комисията приключи своята работа по разглеждане на техническите и ценовите 

предложения на участниците.   

 

С извършените по-горе действия, приключи работата на комисията в 16.45 часа на 

29.11.2018 г.  

 

Комисията насрочи следващото заседание да се проведе на 13.12.2018 г. от 14.00 ч. 
 

 

-----------------------------------------------------------IIIII----------------------------------------------------------- 
 

 

На 13.12.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на представените документи в 

офертите на участниците за лично състояние и съотвествие с критерийте за подбор с 

предварително поставените от възложителя условия. 

 

Съгласно радпоредбата на чл. 61, т. 7 от ППЗОП, „Комисията разглежда документите по 

т. 4 и 6 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място; останалите участници, 

чиито оферти са оценени, не се класират“.  
Във връзка с изложеното комисията премина към разглеждане на документите, свързани с 

личното състояние и критерийте за подбор на участниците, в низходящ ред спрямо получените 

оценки на двама участниц. От това правило следва, че прегледът и преценката на представените 

документи в офертите на участниците за лично състояние и съотвествието им с критерийте за 

подбор трябва да бъде започнато от участника, предложил най-ниска цена за изпълнение на 

обществената поръчка. Предвид ценовите предложения на допуснатите участници до този етап 

на процедурата комисията уточни следният ред на разглеждане на офертите: 

  

1. „Енерго ПРО енергийни услуги“ ЕООД 

2. „Мост енерджи“ АД 

 

Участника „Енерго ПРО енергийни услуги“ ЕООД 

 

Комисията установи, че представеният еЕЕДОП е подписан от лицата по чл.54, ал.2 от 

ЗОП. Видно от партидата на дружеството водена в Търговският регистър от Агенцията по 

вписванията дружеството се управлява от трима Управители – Боян ******** Кършаков, Яна 

Маринова ********а и Пламен ******* Стефанов от всеки двама от управителите заедно. 

Следователно представеният еЕЕДОП е подписан с електронни подписи от всички лица по 

чл.54, ал.2 от ЗОП – от лицата които представляват участника, от членовете на управителните и 

надзорни органи , както и от други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
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вземането на решения на тези органи. Липсата на основанията за задължително отстраняване 

свързани с личното състояние на участника, посочени в чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП са редовно 

декларирани от участника. 

При прегледа на декларираните обстоятелства комисията установи, че участника „Енерго 

ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, отговаря на поставените от възложителя критерий за подбор. 

 

Участника „Мост енерджи“ АД 

 

Комисията установи, че представеният еЕЕДОП е подписан от лицата по чл.54, ал.2 от 

ЗОП. Видно от партидата на дружеството водена в Търговският регистър от Агенцията по 

вписванията дружеството се управлява от Съвет на директорите в  състав: Силвия Маркова 

Йорданова, Николай Луканов Даскалов и Тони Латева Тенева и се представлява от единият от 

членовете на съвета на директорите Тони Латева Тенева. Следователно представеният еЕЕДОП 

е подписан с електронни подписи от всички лица по чл.54, ал.2 от ЗОП – от лицата които 

представляват участника, от членовете на управителните и надзорни органи , както и от други 

лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения на тези органи. 

Липсата на основанията за задължително отстраняване свързани с личното състояние на 

участника, посочени в чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП са редовно декларирани от участника. 

При прегледа на декларираните обстоятелства комисията установи, че участника „Енерго 

ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, отговаря на поставените от възложителя критерий за подбор. 

 

С тази си действия комисията приключи проверката за допустимост на двамата участници 

с положителен резултат. 

 

II. Класиране. 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на ценовите предложения на 

участниците, в съответствие с критерия за оценка „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, 

и в съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, и на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

К Л А С И Р А Н Е  

 

1. „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление 

гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258 с предложена цена за доставка за един кWh 

нетна активна електроенергия за ниско напрежение -  0,085 лева без ДДС /нула цяло нула 

осем, пет лева без ДДС/ за реално използвани количества. 

2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД със седалище и адрес на управление гр.София 1618, 

бул.“България“ № 118 с предложена цен за доставка за един кWh нетна активна електроенергия 

за ниско напрежение е: 0,095 лева без ДДС /нула цяло нула девет пет лева лез ДДС/ за реално 

използвани количества. 

 

         III. Предложение за сключване на договор 

 

Въз основа на извършеното по-горе класиране, комисията предлага на  Кмета на Община 

Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна 
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активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща група за 

нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”, открита с Решение № 574 от 25.10.2018 

г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2018-0015, за изпълнител 

на обществената поръчка да бъде избран участника, класиран на първо място от 

комисията „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258 с предложена цена за доставка за 

един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение -  0,085 лева без ДДС /нула цяло 

нула осем, пет лева без ДДС/ за реално използвани количества. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.12.2018 г. в 16.10 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 

Възложителя, заедно с цялата документация от проведената обществена поръчка и офертите на 

участниците, за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП и 

вземане на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

   Петър ******** Стефанов -  .………(подпис)…….…….. 

 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Антон ******** Тошев - . .………(подпис)…….…….. 

2. Красимира ******** Тачева - .………(подпис)…….…….. 

 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван ******** Лазаров, на 14.12.2018 

г.  

 

ПОЛУЧИЛ: .………(подпис)….…….. 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН ******** ЛАЗАРОВ/  

 

Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван ******** Лазаров, на 

18.12.2018 г.  

 

УТВЪРЖДАВАМ: .………(подпис) …….…….. 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН ******** ЛАЗАРОВ/  

 

       *Забележка: Заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.1 от 

ЗЗЛД. 
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