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ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

 

 

  ДОКЛАД 

от 

Комисията, назначена със заповед № 1475/04.06.2019 г. на председателя 

на ВАС, в качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 7 ЗОП, за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти за участие в публично състезание 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на 

балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния административен съд 

– Съдебна сграда, гр. София, УБ „Лозенец”, община Царево и УБ „Бели Искър”, 

община Самоков”, открита с решение № 718/27.02.2019 г. на възложителя и 

уникален номер в Регистъра на обществените поръчки при АОП: 00048-2019-

0001  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

На основание чл. 60, ал. 1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 3 ЗОП, Ви 

представяме доклад за резултатите от работата си, с приложени към него всички 

документи и цялата документация, свързана с организирането и провеждането 

на публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор 

на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния административен 

съд – Съдебна сграда, гр. София, УБ „Лозенец”, община Царево и УБ „Бели 

Искър”. 

С Ваша заповед № 863/22.03.2019 г е назначена комисия, да разгледа, 

оцени и класира офертите на участниците в гореописаната обществена поръчка, 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христо Томов- началник отдел УССИ на ВАС. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Красимира Георгиева - експерт-обществени поръчки при ВАС. 



2.  Далина Димитрова - експерт- стопанска дейност в отдел „ФС” при 

ВАС. 

На 22.03.2019 г., в 10.30 часа, назначената комисия се е събрала на 

публично заседание, на което е отворила получените оферти и е оповестила 

тяхното съдържание. 

В публичната част на заседанието не са присъствали участници в 

процедурата, техни упълномощени представители или представители на 

средствата за масово осведомяване. 

I. В изпълнение на поставените й задачи, комисията е извършила 

следното: 

1. Председателят на комисията е получил постъпилите оферти, 

регистрирани във входящия регистър на ВАС, за което и на основание чл. 48, ал. 

6 ППЗОП е съставен и подписан приемно-предавателен протокол. 

2. Председателят е запознал членовете с реда и организацията на 

работата на комисията, както и входящия номер, датата, часа и имената на 

участниците подали оферти, след което съставът на комисията е подписал 

декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

3. Комисията е констатирала, че в определения срок за подаване на 

оферти, съгласно Обявлението за поръчката, а именно до 12.00 часа на 

21.03.2019 г. са постъпили 5 бр. оферти както следва : 

1. Оферта от „Кумер” ООД, с вх. № 4864/19.03.2019 г. – 10.39 ч.; 

2.  Оферта от „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, с вх.№ 

5013/20.03.2019 г. – 14,50 ч. 

3.  Оферта от „Енекод” АД, с вх.№ 5060/21.03.2019 г. – 10.20 ч.; 

4.  Оферта от „Мост енерджи” ЕООД, с вх. № 5077/21.03.2019 г. – 

10.38 ч. 

5.  Оферта от „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, с вх.№ 5083/21.03.2019 

г. – 11.26 ч. 

Комисията е констатирала, че всички оферти са представени запечатани, 

в непрозрачни опаковки и с ненарушена цялост. На основание чл. 54, ал. 2, ал. 3 

и ал. 4 ППЗОП, работата на комисията е продължила с отварянето на офертите, 

по реда на тяхното постъпване, а именно : 

 

1.  „Кумер” ООД 

Комисията е оповестила и проверила описа на документите и 

информацията, съдържаща се в офертата за участие в откритата процедура. 

Установила е наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Членовете на комисията са подписали пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 

участника. 

Комисията е установила, че опаковката на офертата на участника 



„Кумер” ООД, съдържа следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата- в 

оригинал; 

2. ЕЕДОП качен на оптичен носител 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 

подписано от управителя на дружеството; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - в оригинал. 

6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик. 

2. „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД 

Комисията е оповестила и проверила описа на документите и 

информацията, съдържаща се в офертата за участие в откритата процедура. 

Установила е наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Членовете на комисията са подписали пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 

участника. 

Комисията е установила, че опаковката на офертата на участника 

„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, съдържа следните документи относно 

личното състояние и критериите за подбор: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата- в 

оригинал; 

2. Пълномощно на лицата, представляващи дружеството с нотариална 

заверка на подписа; 

3. ЕЕДОП качен на оптичен носител; 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 

подписано от управителя на дружеството; 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

оригинал; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата - в оригинал; 

7. Ценово предложение- в отделен запечатан плик. 

 

 

3. „Енекод” АД 

Комисията е оповестила и проверила описа на документите и 

информацията, съдържаща се в офертата за участие в откритата процедура. 

Установила е наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Членовете на комисията са подписали пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 



участника. 

Комисията е установила, че опаковката на офертата на участника 

„Енекод” ООД, съдържа следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата- в 

оригинал; 

2. ЕЕДОП качен на оптичен носител 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 

подписано от управителя на дружеството; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

– оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - в оригинал. 

6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик. 

4. „Мост Енерджи” АД 

Комисията е оповестила и проверила описа на документите и 

информацията, съдържаща се в офертата за участие в откритата процедура. 

Установила е наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Членовете на комисията са подписали пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 

участника. 

Комисията е установила, че опаковката на офертата на участника „Мост 

Енерджи” АД, съдържа следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата- в 

оригинал; 

2. ЕЕДОП качен на оптичен носител 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 

подписано от управителя на дружеството; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

– оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - в оригинал. 

6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик. 

5. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 

Комисията е оповестила и проверила описа на документите и 

информацията, съдържаща се в офертата за участие в откритата процедура. 

Установила е наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Членовете на комисията са подписали пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, както и техническото предложение на 



участника. 

Комисията е установила, че опаковката на офертата на участника „ЧЕЗ 

Трейд България” ЕАД, съдържа следните документи относно личното състояние 

и критериите за подбор: 

1. Опис на документите и информацията,съдържащи се в офертата- в 

оригинал; 

2. ЕЕДОП качен на оптичен носител 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, 

подписано от управителя на дружеството; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

– оригинал; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата - в оригинал. 

6. Ценово предложение- в отделен запечатан плик  

 

С гореописаните действия комисията е приключила публичната част от 

заседанието. 

II.  В закрити заседания, проведени в периода 29.03.2019 г. – 05.04.2019 г. 

в сградата на ВАС , комисията, в обявения състав, е разгледала по същество 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, описани в документацията като е констатирала следното: 

1. „Кумер” ООД 

Комисията е установила, че са представени всички документи, изискани 

от възложителя съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се отнасят до личното 

състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, 

изискани от възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в 

документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил Електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Попълненият еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във версия 

PDF формат. Същият е приложен към плика с документи за участие в 

процедурата /офертата/ на оптичен носител. 

При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията е 

констатирала, че в част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност”, в графа 

„Вписване в съответен професионален регистър”, участникът е посочил лиценз 

за търговия с електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен 

оператор. 



Комисията е установила, че липсва попълване на информация от страна на 

участника, за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като 

търговец на електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC код 

и със статус активен, съгласно документацията за обществена поръчка- раздел В 

„Критерии за подбор” т. 5.1.2, като минимално изискване за 

годност/правоспособност за упражняване на дейността. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, 

комисията е взела решение да даде на участника възможност в срок до 5 

работни дни, считано от получаване на протокола да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация.  

2.  „Енерго- Про Енергийни Услуги” ЕООД 

Комисията е установила, че в опаковката са представени всички 

документи, изискани от възложителя съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се 

отнасят до личното състояние на участника и до критериите за подбор, както и 

документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обявената 

поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил Електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Попълненият еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във версия 

PDF формат. Същият е приложен към плика с документи за участие в 

процедурата /офертата/ на оптичен носител. 

При проверка на попълнения от участника еЕЕДОП комисията не е 

установила липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което е взела 

единодушно решение, че допуска участника „Енерго- Про Енергийни Услуги” 

ЕООД до последващо участие в процедурата. 

3.  „Енекод” АД 

Комисията е установила, че в опаковката са представени всички 

документи, изискани от възложителя съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се 

отнасят до личното състояние на участника и до критериите за подбор, както и 

документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обявената 

поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил Електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Попълненият еЕЕДОП е 



подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във версия 

PDF формат. Същият е приложен към плика с документи за участие в 

процедурата /офертата/ на оптичен носител. 

При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията е 

констатирала, че в част IV „Критерии за подбор” Раздел А „Годност”, в графа 

„Вписване в съответен професионален регистър”, в участникът е посочил лиценз 

за търговия с електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен 

оператор. 

Комисията е установила, че липсва попълване на информация от страна на 

участника за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като 

търговец на електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC код 

и със статус активен, съгласно документацията за обществена поръчка- раздел В 

„Критерии за подбор” т. 5.1.2 като минимално изискване за 

годност/правоспособност за упражняване на дейността. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, 

комисията е взела решение да даде на участника възможност в срок до 5 

работни дни, считано от получаване на протокола да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. 

4. „Мост Енерджи” АД 

Комисията е установила, че в опаковката са представени всички 

документи, изискани от възложителя съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се 

отнасят до личното състояние на участника и до критериите за подбор, както и 

документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обявената 

поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил Електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Попълненият еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във версия 

PDF формат.Същият е приложен към пакета документи за участие в процедурата 

/офертата/ на оптичен носител. 

При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията е 

констатирала, че в част IV „Критерии за подбор” Раздел А „Годност”, в графа 

„Вписване в съответен професионален регистър”, участникът е посочил лиценз 

за търговия с електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен 

оператор, като кодовият му номер е същият и за регистрацията за търговец на 

електрическа енергия в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници. 



От направена справка в публичния регистър на ЕСО ЕАД на търговските 

участници комисията не е установила съответствие на информацията от страна 

на участника за вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници 

като търговец на електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC 

код и със статус активен, съгласно документацията за обществена поръчка- 

раздел В „Критерии за подбор” - т. 5.1.2 като минимално изискване за 

годност/правоспособност за упражняване на дейността. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл. 54, ал. 8 ППЗОП, 

комисията е взела решение да даде на участника възможност в срок до 5 

работни дни,считано от получаване на настоящия протокол да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация.  

5.  „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД 

Комисията е установила, че в опаковката са представени всички 

документи, изискани от възложителя съгласно чл. 39, ал. 2 ППЗОП, които се 

отнасят до личното състояние на участника и до критериите за подбор, както и 

документите, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обявената 

поръчка и в документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил Електронен единен европейски документ за 

обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Попълненият еЕЕДОП е 

подписан с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 ППЗОП във версия 

PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в 

процедурата /офертата/ на оптичен носител. 

При проверка на попълнения от участника еЕЕДОП комисията не е 

установила липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор в подадената оферта, поради което 

участникът „ЧЕЗ Трейд България” ЕООД е допуснат до последващо участие в 

процедурата. 

Със заповед № 1475/04.06.2019 г. на председателя на ВАС и възложител 

по ЗОП е назначена нова комисия за разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите за изпълнение на обществената поръчка в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Вачков – началник на отдел „УССИ” при 

ВАС;  

ЧЛЕНОВЕ:  



1. Мария Колева – съдебен помощник при ВАС; 

2. Далина Димитрова – експерт – стопанска дейност в отдел „ФС” при 

ВАС. 

Комисията проведе закрито заседание на 06.06.2019 г., в 10.00 часа, като 

след подписване на декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 

ЗОП, пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията на критериите за подбор 

на основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП. Комисията установи, че в определения срок 

от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1, „Кумер” ООД, „Енекод” АД 

и „Мост енерджи” АД са представили изисканите допълнителни документи. 

След прегледа им комисията констатира, че участниците отговарят на 

заложеното минимално изискване в т. 5.1.2 от документацията за участие във 

връзка с чл. 65 от Правилата за търговия с електрическа енергия, поради което ги 

допусна до разглеждане на техническите предложения. 

След като се запозна с представените технически предложения на 

допуснатите участници: „Кумер” ООД, „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, 

„Енекод” АД, „Мост енерджи” АД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, комисията 

взе решение да допусне петимата участници до отваряне на ценовите им 

предложения. 

 

Мотиви: 

Всеки от участниците е представил техническо предложение за 

изпълнение на поръчката по образец, декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” и 

декларация за срок на валидност на поръчката. 

След прегледа на техническите предложения на участниците, комисията 

констатира че всички представени технически предложения отговарят на 

техническата спецификация на възложителя и на поставените условия и 

изисквания за изпълнение на поръчката съгласно документацията на 

обществената поръчка. 

На 10.06.2019 г. /не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне 

на ценовите предложения/, комисията обяви чрез публикуване на съобщение в 

„Профила на купувача” на ВАС датата ,часа и мястото на отваряне на ценовите 

предложения на участниците. 

III. На 13.06.2019 г. в 10.00 часа, в сградата на ВАС се проведе 

публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 

участниците. На заседанието не присъстваха представители на участниците, 

нито на средствата за масово осведомяване. 

След като пликовете с ценовите предложения бяха отворени и оповестени 



всички от членове на комисията положиха подписите си върху тях. Комисията 

разгледа и обсъди направените предложения, в резултат на което комисията 

установи, че и петте предложения включват цената и разходите за нейното 

формиране. Също така ценовите предложения на участниците са изготвени по 

образец, представени са в оригнал и отговарят на изискванията на възложителя, 

като са съобразени с поставените от него условия в документацията за участие и 

техническата спецификация. 

Комисията прецени, че в конкретния случай не са налице основанията за 

извършване на проверка по чл. 72 ЗОП. 

Въз основа на направеното оценяване на допуснатите участници, 

комисията взе решение да класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия и съгласно 

обявения критерии за възлагане на офертите: „най-ниска цена”, съгласно чл. 70, 

ал. 2, т. 1 ЗОП, изразяваща се в най-ниската предложена цена за доставката на 

нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, 

координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния 

административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ „Лозенец”, община Царево 

и УБ „Бели Искър”,община Самоков, както следва: 

1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, с предложена цена за 1 /един/ MWh 

нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 102,71 

/словом: сто и два лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС; 

2. „Кумер” ООД, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна активна 

електрическа енергия на средно и ниско напрежение 104.91 /словом: сто и 

четири лева и деветдесет и една стотинки/ без ДДС; 

3. „Мост енерджи” ООД, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна 

активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 106.23 /словом: 

сто и шест лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС; 

4. „Енекод” АД, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна активна 

електрическа енергия на средно и ниско напрежение 115.99 /словом: сто и 

петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС; 

5. „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, с предложена цена за 1 

/един/ MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 

119.98 /словом: сто и деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ без 

ДДС. 

На основание направеното класиране комисията предлага на възложителя 



да определи за изпълнител и да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, 

стопанисвани от Върховния административен съд - Съдебна сграда гр. София, 

УБ „Лозенец”, община Царево и УБ „Бели Искър”,община Самоков, с 

класирания на първо място участник – „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, с 

предложена цена за 1 /един/ MWh нетна активна електрическа енергия на средно 

и ниско напрежение 102,71 /словом: сто и два лева и седемдесет и една 

стотинки/ без ДДС. 

За изпълнение на своята работа комисията изготви Протокол № 

1/08.04.2019 г., Протокол № 2/10.06.2019 г. и Протокол № 3/17.06.2019 г., които 

са неразделна част от настоящия доклад. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :……-п-………………………. 

Александър Вачков - началник отдел УССИ при ВАС   

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1………………-п-………………………………. 

Мария Колева – съдебен помощник при ВАС 

 

2………………-п-………………………………….. 

Далина Димитрова - експерт- стопанска дейност в отдел „ФС” при 

ВАС 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ :………-п-………………………………… 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Георги Чолаков 

Председател на ВАС 

 

Дата: 17.06.2019 г. 


