
 

Протокол 
              

                 от заседание на Комисията , назначена на основание  чл.103, ал.1 от 

ЗОП със Заповед № 1463/03.07.2020 г. на  г-н Георги  Чолаков- председател на 

ВАС, със задача  да отвори, разгледа,оцени  и  класира представените  оферти  

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти 

предоставени за стопанисване на Върховния административен съд -  Съдебна 

сграда на ВАС, гр. София, УБ “Лозенец”, община Царево и УБ “Бели Искър“, 

община Самоков“ , открита  с  Решение № 1271/10.06.2020г. на  председателя    

на  ВАС,  публикувана  под  уникален номер на обществената  поръчка в 

Регистъра на обществените  поръчки  в АОП – 00048-2020-0001 

 

                Днес 03.07.2020.г., в 14,00 часа , в сградата на ВАС, бул.“Александър 

Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 3,трети етаж, се проведе публично 

заседание комисията, определена със Заповед № 1463/03.07.2020г. на 

председателя на Върховния административен съд ,в състав:   

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Александър Вачков- началник отдел УСИ на ВАС. 

                ЧЛЕНОВЕ : 

                1.  Соня Миткова – главен счетоводител на  ВАС; 

                2.  Красимира  Георгиева – експерт- обществени поръчки.  

                На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците и  представители    на  средствата за масово осведомяване.       

                На основание чл. 54,ал.1 от ППЗОП. Председателят на  комисията 

откри заседанието и представи входящия регистър на подадените оферти, 

ведно с офертите предадени му по реда на чл. 48,ал.6 от ППЗОП. 

                Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти 
за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с  
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско 



напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти 
предоставени за стопанисване на Върховния административен съд -  Съдебна 
сграда на ВАС, гр. София, УБ “Лозенец”, община Царево и УБ “Бели Искър“, 
община Самоков“, съгласно Обявлението за поръчката,   са   постъпили оферти  
от следните участници: 
 
 
                 1.ОФЕРТА с вх. №9025/30.06.2020г.- 11,05 часа    от   „ ЕНЕРГО-

ПРО Енергийни услуги“  ЕАД. 

                 2.ОФЕРТА с вх. № 9047/01.07.2020г.- 9,13 часа   от  „ Мост 

Енерджи“ АД. 

                 3. ОФЕРТА с вх. № 9091/01.07.2020г.- 10,12 часа    от  „Кумер“ 

ООД. 

                 4.ОФЕРТА с вх. № 9134/01.07.2020г. – 15,14 часа   от  „ЧЕЗ Трейд  

България“ ЕАД. 

 
                След осведомяване за участниците, подали оферти за участие 
съгласно входящия регистър, членовете на комисията попълниха и подписаха 
декларации по чл. 103,ал.2 от ЗОП. 
                Обявено бе от председателя на комисията, че  всички решения  се 
взимат с обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е 
против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 
излага мотивите си съгласно чл.51,ал.7 от ППЗОП. 
               Председателят на комисията обяви ,че на  основание чл. 181,ал.2 от 
ЗОП при провеждане  на процедурата оценка на техническото и ценово 
предложения на участниците ще се извърши преди разглеждането на 
документите за съответствие с критериите за  подбор. При отваряне на 
опаковките и разглеждането на офертите, комисията ще извърши действията по 
чл.51 ППЗОП.  
               Относно реда и организацията на работата по време  на публичната 
част от заседанието на комисията, председателят на комисията обяви дневния 
ред на заседанието: 
               1. Отваряне на офертите. 
               2. Подписване на Техническото предложение и Ценово предложение  
на участниците, подали оферта, от тримата членове на комисията.  
 
 
                I. В съответствие с изискването на чл.61, т.1от ППЗОП, комисията  
пристъпи  към отваряне  на офертите  на  участниците    и оповестяване на 
тяхното съдържание, включително и предложенията, подлежащи на оценка. 
 
 
              1.ОФЕРТА с вх. №9025/30.06.2020г.- 11,05 часа   от   „ ЕНЕРГО-

ПРО Енергийни услуги“  ЕАД. 



              Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя. 

Председателят отвори офертата и оповести документите, които съдържа, като  

провери съответствието им с приложения Опис на представените документи от 

участника, както следва: 

  Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника-  оригинал ; 

 Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 и 3 от 

ЗОП-  оригинал ;  

    Декларация за преобразуване на дружеството –  оригинал ;  

    Техническо предложение за изпълнение на поръчката - оригинал ; 

    Документ за упълномощаване, на лицата подписали офертата- 

оригинал; 

     Декларация за  съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор- оригинал; 

    Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;  
    Ценово предложение- оригинал; ; 
    ЕЕДОП качен на електронен носител; 

            След  извършване на упоменатите по-горе действия, комисията отвори 

плика „Предлагани  ценови параметри“ и констатира наличието на Ценово 

предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,  че  предлаганата  

цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение е 105,98 / сто и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ 

лева без ДДС. 

 
             След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника и 
предлаганата цена  членовете  на комисията подписаха   Техническото 
предложение  и Ценовото  предложение на участника. 
 
              
                
            2.ОФЕРТА с вх. № 9047/01.07.2020г.- 9,13 часа   от  „ Мост 
Енерджи“ АД. 
 
           Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят 

отвори офертата и оповести документите, които съдържа, като  провери 

съответствието им с приложения Опис на представените документи от 

участника, както следва: 

 
 



 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника-  оригинал  ; 

 ЕЕДОП качен на електронен носител; 

 Декларация по чл. 41,ал.1 от ППЗОП- оригинал; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал;  

 Декларация за  съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор- оригинал;  

  Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;  

  Ценово предложение- оригинал;  
 

            След извършване на упоменатите по-горе действия, комисията отвори 
плика „Предлагани  ценови параметри“ и констатира наличието на Ценово 
предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,  че  предлаганата  
цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 
напрежение е 103,53 / сто и три лева и петдесет и три стотинки/ лева 
без ДДС. 
 
             След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника и 
предлаганата цена  членовете  на комисията подписаха   Техническото 
предложение  и Ценовото  предложение на участника. 
              
 

 
             3. ОФЕРТА с вх. № 9091/01.07.2020г.- 10,12 часа    от  „Кумер“ 

ООД. 

           Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят 

отвори офертата и оповести документите, които съдържа, като  провери 

съответствието им с приложения Опис на представените документи от 

участника, както следва: 

 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 

участника-  оригинал  ; 

 ЕЕДОП качен на електронен носител; 

 Декларация по чл. 41,ал.1 от ППЗОП- оригинал; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал;  

 Декларация за  съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор- оригинал;  

  Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;  

  Ценово предложение- оригинал;  
 

 След извършване на упоменатите по – горе действия, комисията отвори 
плика „Предлагани  ценови параметри“ и констатира наличието на Ценово 
предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,  че  предлаганата  



цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 
напрежение е 100,91 / сто лева и деветдесет и една стотинки/ лева 
без ДДС. 
             След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника и 
предлаганата цена  членовете  на комисията подписаха   Техническото 
предложение  и Ценовото  предложение на участника. 
              
 
 
             4.ОФЕРТА с вх. № 9134/01.07.2020г. – 15,14 часа   от   „ЧЕЗ 

Трейд  България“ ЕАД. 

           Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят 

отвори офертата и оповести документите, които съдържа, като  провери 

съответствието им с приложения Опис на представените документи от 

участника, както следва: 

 

 Опис на представените документи, които съдържа офертата на 
участника-  оригинал  ; 

 ЕЕДОП качен на електронен носител; 

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - оригинал ; 

 Документ за упълномощаване, на лицата подписали офертата- 

оригинал; 

  Декларация за  съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор- оригинал; 

  Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;  

  Ценово предложение- оригинал;  
 
 
 

  След извършване на упоменатите по- горе действия,  комисията отвори 
плика „Предлагани  ценови параметри“ и констатира наличието на Ценово 
предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,  че  предлаганата  
цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 
напрежение е 101,17 / сто лева и  един  лева   и седемнадесет 
стотинки/ лева без ДДС. 
             След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника и 
предлаганата цена  членовете  на комисията подписаха   Техническото 
предложение  и Ценовото  предложение на участника. 
              

 
             След извършване на описаните действия публичната част от 
заседанието на комисията приключи  в 16.00 часа. 
 



 
              II. В закрити заседания на 06 и 14 юли 2020 г. , основният състав на 
комисията  пристъпи към  разглеждане на представените оферти, с цел да 
извърши оценка на техническите и ценови предложения относно 
съответствието  им  с  предварително  обявените  условия. 

 
 

                  

                 1.  Участник „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“  ЕАД. 

 

                 Техническото предложение на участника е подписано от 

пълномощниците - Ясен Обретенов, Весела  Вачкова. Упълномощени с 

пълномощно от Членовете на съвета на директорите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги“  ЕАД – Пламен Стефанов и Боян Кършаков , да изготвят и подписват 

оферти, включително и ценови оферти, както и всички документи съдържащи 

се в тях, касаещи процедури по ЗОП и  да представляват заедно  дружеството 

във всички процедури по ЗОП. 

                 Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката. 

                Декларира,че  е съгласен със срока на валидност на офертата до 3  

месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на 

офертата.     

                Декларира,че  е съгласен със съдържанието на приложения проект 

на договора и приемат клаузите в него. 

               Предлагат да изпълнят поръчката в пълно съответствие с  

Техническата спецификация, изискванията на  възложителя и действащата 

нормативна уредба. 

               Декларира, че са съгласни  с поставените от възложителя условия и 

ги приемат без възражение. 

                Задължава се при изпълнение на поръчката да:   

                 1.  изготвя  всички необходими документи за извеждане и 
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на 
електроенергия; 
               2.   продава  на възложителя договорените и измерени реално 
потребени количества нетна активна електрическата енергия на средно и ниско 
напрежение по оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и 
Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя; 



                3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с предложеното в 
офертата ни и Техническата спецификация, които са неразделна част от 
настоящия договор; 
                4. осигурява  непрекъснатост на електроснабдяването и да доставям 
електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ; 
               5.  извършва всички необходими действия, съгласно действащите  
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора; 
 
              След преглед и преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията 
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи, същите са 
изготвени съгласно образците на възложителя и предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 
 
             След като установи,че представеното от участника  техническо 

предложение съответства на изискванията на възложителя,комисията пристъпи 

към преглед на ценовото предложение на участника „ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги“  ЕАД. 

              Ценовото предложение на участника е подписано от пълномощниците 
- Ясен Обретенов, Весела  Вачкова.  
              Комисията установи,че същото  отговаря на приложения към 
документацията на обществената поръчка образец  и не надхвърля прогнозния 
бюджет. 
               С оглед гореизложеното комисията  единодушно реши да 

допусне „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД до оценка, съгласно 

заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“. 

 

 

                 2. Участник „Мост Енерджи“ АД   
 
 
                 Техническото предложение на участника е подписано от Тони  

Тенева – Изпълнителен директор на дружеството. 

                  Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката. 

                  Декларира,че  е съгласен със срока на валидност на офертата до 3  

месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на 

офертата.     

                  Декларира,че  е съгласен със съдържанието на приложения проект 

на договора и приемат клаузите в него. 



               Предлагат да изпълнят поръчката в пълно съответствие с  

Техническата спецификация, изискванията на  възложителя и действащата 

нормативна уредба. 

               Декларира, че са съгласни  с поставените от възложителя условия и 

ги приемат без възражение. 

                Задължава се при изпълнение на поръчката да:   

                 1.  изготвя  всички необходими документи за извеждане и 
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на 
електроенергия; 
                2.   продава  на възложителя договорените и измерени реално 
потребени количества нетна активна електрическата енергия на средно и ниско 
напрежение по оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и 
Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя; 
                3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с предложеното в 
офертата ни и Техническата спецификация, които са неразделна част от 
настоящия договор; 
                4. осигурява  непрекъснатост на електроснабдяването и да доставям 
електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ; 
               5.  извършва всички необходими действия, съгласно действащите  
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора; 
 
               След преглед и преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията 
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи, същите са 
изготвени съгласно образците на възложителя и предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 
 
              След като установи,че представеното от участника  техническо 

предложение съответства на изискванията на възложителя,комисията пристъпи 

към преглед на ценовото предложение на участика „Мост Енерджи“ АД. 

 
             Ценовото предложение на участника е подписано от Тони Тенева – 
Изпълнителен директор на дружеството-  
             Комисията установи,че същото  отговаря на приложения към 
документацията на обществената поръчка образец  и не надхвърля прогнозния 
бюджет. 
               С оглед гореизложеното комисията  единодушно реши да 
допусне участникът „ Мост Енерджи“ АД до оценка, съгласно 
заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“. 
 

 

 



                3. Участник  „Кумер“ ООД. 

 

 
                 Техническото предложение на участника е подписано от Емилия 

Илиева – Управител на дружеството. 

                 Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката. 

                  Декларира,че  е съгласен със срока на валидност на офертата до 3  

месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на 

офертата.     

                  Декларира,че  е съгласен със съдържанието на приложения проект 

на договора и приемат клаузите в него. 

                 Предлагат да изпълнят поръчката в пълно съответствие с  

Техническата спецификация, изискванията на  възложителя и действащата 

нормативна уредба. 

                   Декларира, че са съгласни  с поставените от възложителя условия 

и ги приемат без възражение. 

                 Задължава се при изпълнение на поръчката да:   

                 1.  изготвя  всички необходими документи за извеждане и 
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на 
електроенергия; 
                2.   продава  на възложителя договорените и измерени реално 
потребени количества нетна активна електрическата енергия на средно и ниско 
напрежение по оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и 
Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя; 
                3.  изпълнява поръчката качествено в съответствие с предложеното в 
офертата ни и Техническата спецификация, които са неразделна част от 
настоящия договор; 
                4.  осигурява  непрекъснатост на електроснабдяването и да доставям 
електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ; 
                5.  извършва всички необходими действия, съгласно действащите  
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора; 
 
                
 
              След преглед и преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията 
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи, същите са 



изготвени съгласно образците на възложителя и предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 
 
             След като установи,че представеното от участника  техническо 

предложение съответства на изискванията на възложителя,комисията пристъпи 

към преглед на ценовото предложение на участника „Кумер“ ООД 

              Ценовото предложение на участника е подписано от Емилия Илиева – 
Управител  на дружеството.  
                Комисията установи,че същото  отговаря на приложения към 
документацията на обществената поръчка образец  и не надхвърля прогнозния 
бюджет. 
 
                С оглед гореизложеното комисията единодушно реши да 

допусне участникът „Кумер“ ООД   до оценка, съгласно заложения 

критерий за възлагане“най-ниска цена“. 

 

                 4. Участник  „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

 
                 Техническото предложение на участника е подписано от Видьо  

Терзиев –  пълномощник . Упълномощен от  Членовете на Съвета на 

директорите на„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,да изготвя и подписва оферти, 

включително и ценови оферти, както и всички документи съдържащи се в тях, 

касаещи процедури по ЗОП и  да представлява   дружеството във всички 

процедури по ЗОП. 

                 Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката. 

                 Декларира, че  е съгласен със срока на валидност на офертата до 3  

месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на 

офертата.     

                Декларира,че  е съгласен със съдържанието на приложения проект 

на договора и приемат клаузите в него. 

                Предлагат да изпълнят поръчката в пълно съответствие с  

Техническата спецификация, изискванията на  възложителя и действащата 

нормативна уредба. 

                Декларира, че са съгласни  с поставените от възложителя условия и 

ги приемат без възражение. 

                 Задължава се при изпълнение на поръчката да:   



                 1.  изготвя  всички необходими документи за извеждане и 
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на 
електроенергия; 
                 2.   продава  на възложителя договорените и измерени реално 
потребени количества нетна активна електрическата енергия на средно и ниско 
напрежение по оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и 
Техническата спецификация (Приложение № 1) на възложителя; 
                 3.  изпълнява поръчката качествено в съответствие с предложеното 
в офертата ни и Техническата спецификация, които са неразделна част от 
настоящия договор; 
                4. осигурява  непрекъснатост на електроснабдяването и да доставям 
електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ; 
               5.  извършва всички необходими действия, съгласно действащите  
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора; 
 
              След преглед и преценка за съответствие на техническото 
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията 
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи, същите са 
изготвени съгласно образците на възложителя и предложението за изпълнение 
на поръчката отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 
 
 
             След като установи,че представеното от участника  техническо 

предложение съответства на изискванията на възложителя,комисията пристъпи 

към преглед на ценовото предложение на участника „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД. 

              Ценовото предложение на участника е подписано от Видьо Видев- 
пълномощник  на дружеството. 
               Комисията установи,че същото  отговаря на приложения към 

документацията на обществената поръчка образец  и не надхвърля прогнозния 

бюджет. 

               С оглед гореизложеното комисията единодушно реши да  

допусне участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  до оценка, съгласно 

заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“. 

 

            III. Комисията провери допуснатите оферти за наличие на 

обстоятелствата по чл. 72,ал.1 от ЗОП. 

            След проверка на офертите,комисията   не констатира наличие на 

обстоятелствата по чл. 72,ал.1 от ЗОП. 



          IV.  Въз основа на  горепосочените констатации от разглеждането на 

офертите на участниците и изложените съображения, комисията реши да 

допусне до следващия етап в процедурата участниците: 

 

                 1.  „ ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“  ЕАД. 

                 2.  „ Мост Енерджи“ АД. 

                 3.  „Кумер“ ООД. 

                 4.   „ЧЕЗ Трейд  България“ ЕАД. 

 
            V. След като  установи съответствието на офертите на участниците с 

предварително обявените условия на поръчката относно техническото и 

ценовото предложениеq комисията пристъпи към оценяване на допуснатите до 

този етап оферти, като ги подреди съгласно обявения критерии  за възлагане „ 

най-ниска цена“, както следва: 

              1. Оферта на „ Кумер“ ООД е с предложена цена за 1 / един/ MWh 

нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение   100,91лв. 

без ДДС. 

              2. Оферта на „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е с предложена цена за 1 / 

един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение  

101,17лв. без ДДС.  

              3. Оферта на „Мост Енерджи“ АД е  с предложена цена за 1 / един/ 

MWh нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение  103,53 

лв. без ДДС. 

               4.  Оферта на Енерго- Про Енергийни услуги“ ЕАД е с предложена 

цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение  105,98 лв. без ДДС.  

            На основание чл. 61,т.7 от ППЗОП възложителят не класира останалите 

участници, чиито оферти са оценени съгласно критерия за възлагане. 

 

            VI.  В закрити заседания на   17 и 24 юли 2020 г., съгласно получената 

подредба  и  на основание чл. 61,ал.4 от ППЗОП, комисията продължи работа с 

разглеждане на документите свързани с личното състояние и критериите за 

подбор на двама от участниците, като констатира следното: 



         1.   Участник № 3 – „ Кумер“ ООД 

         а/ Офертата на участника „Кумер“ ООД съдържа всички посочени в 
обявлението и документацията за обществена поръчка документи. От 
представения образец на ЕЕДОП е видно, че участника е юридическо  лице с 
ЕИК 200907117 , представлявано от Емилия Илиева, в качеството    на  
управител.  В ЕЕДОП участникът е  декларирал липсата на основания за 
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор. 
           Участникът предоставя информация за притежавана лицензия(Решение 
№ Л-478 от 01.09.2016г.) http://www.dker.bg 
http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html http:// www.dker.bg/files/ 
DOWNLOAD/res-l478-2016.pdf . Номер на вписване в публичен БГ (EIC код 
32X001100101200B, статус „активен“). Удостоверение за регистрация от ‘’ЕСО’’ 
ЕАД „ЕСО“ ЕАД, http://www.eso.bg/. С това комисията счита,че участникът 
покрива  минималните изисквания по   Раздел В. Критерии за подбор  – т.5.1. от 
Документацията на обществената поръчка , а именно   притежава 
годност/правоспособност/ за упражняване на  дейността „ търговия с 
електрическа енергия“  с права и задължения за   дейността  „координатор на 
стандартна балансираща група“.  
 
 
        б/  В ЕЕДОП, част IV, раздел В: Технически и професионални способности, 
т. В участникът е декларирал  основни доставки. от посочения вид, съгласно 
Документацията  за обществената поръчка, раздел  В .Критерии за подбор , 
точка 5.3.1 съдържа списък  на дейностите,които са идентични или сходни с  
предмета на поръчката, изпълнени през последните  три години, като в списъка 
е описано изпълнението на три договора с посочване на суми, дати и 
получатели. С това комисията счита,че участникът покрива  минималните 
изисквания по Раздел В. Критерии за подбор- т..5.3.1.  от Документацията на 
обществената поръчка, а именно“ участникът да е изпълнил най- малко една  
дейност с предмет,идентичен или сходен с този на настоящата обществена 
поръчка“ 
        в/ В ЕЕДОП,част IV ,Раздел , т. Г:Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление , участникът е декларирал наличието на  
внедрен стандарт за сертификат Сертификат за качество по ISO 9001:2015 с 
обхват „Търговия с електрическа енергия“,“ Координатор на стандартна 
балансираща група”, издаден от TuV NORD CERT GmbH Сертификат № 32 100 
190222 Доклад от одит № 3219 2071 Валиден до: 2023-01-05.   С това  
комисията счита, че участникът покрива минималните изисквания по раздел В  
Критерии за подбор - т 5.3.2. от Документацията за обществена поръчка 
относно  внедрени системи съгласно стандарти  EN ISO-9001:2008 или 
еквивалентни , БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват,  приложим към 
предмета  на поръчката 
 
          Предвид направените констатации за Участник №3 „Кумер“ ООД , 
комисията счита,че представените от участника документи отговарят на 
изискванията на възложителя по отношение на личното състояние и критериите 



за подбор, свързани с  Раздел: В. Критерии за подбор от  Документацията за 
обществена поръчка. 
 
          Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага 
участникът да бъде допуснат до класиране за изпълнител на 
обществената поръчка. 
                
         2. Участник    № 4  „ЧЕЗ Трейд  България“ ЕАД. 

         а/ Офертата на участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД съдържа всички 
посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка документи. 
От представения образец на ЕЕДОП е видно, че участника е юридическо  лице с 
ЕИК 1135570147 , представлявано от Видьо  Терзиев, упълномощен от 
Владимир Дичев Изпълнителен Директор и Атанас Димов – член на Съвета на 
директорите с нотариално заверено пълномощно № 2202/20.02.2019 на 
Нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег.номер 065.  В ЕЕДОП участникът е  
декларирал липсата на основания за отстраняване и съответствието си с 
критериите за подбор. 
           Участникът предоставя информация за притежавана  Лицензия за 
търговия с електрическа енергия №Л-191-15/ 04.07.2005г. 
със срок на валидност 04.07.2025г.][ Решение № И1-Л-191/09.07.2012г. 
 за изменение/допълнение на лицензия с права и задължения на 
координатор на стандартна балансираща група] [Решение на ДКЕВР № И2- 
Л-191/06.10.2014 г. за изменение на лицензия с права и задължения на 
координатор на комбинирана балансираща група] [Решение на ДКЕВР № И3- 
Л-191/06.10.2014 г. за продължаване срока на лицензия до 2025г.] Кодов 
номер 32XCEZ-TRADE-BG3 – статус активен] [Кодов номер CBG001 – статус 
активен]. С това комисията счита,че участникът покрива  минималните 
изисквания по Раздел В. Критерии за подбор – т.5.1. от Документацията на 
обществената поръчка  а именно   притежава годност/правоспособност/ за 
упражняване на  дейността „ търговия с електрическа енергия“ с права и 
задължения за  дейността  „координатор на стандартна балансираща група“.  
 
 
        б/  В ЕЕДОП, част IV, раздел В: Технически и професионални способности, 
т. В участникът е декларирал  основни доставки. от посочения вид, съгласно 
Документацията  за обществената поръчка, раздел  В .Критерии за подбор , 
точка 5.3.1 съдържа списък  на дейностите,които са идентични или сходни с  
предмета на поръчката, изпълнени през последните  три години, като в списъка 
е описано изпълнението на три договора с посочване на суми, дати и 
получатели. С това комисията счита,че участникът покрива  минималните 
изисквания по Раздел В. Критерии за подбор- т..5.3.1.  от Документацията на 
обществената поръчка, а именно“ участникът да е изпълнил най- малко една  
дейност с предмет,идентичен или сходен с този на настоящата обществена 
поръчка“ 
        в/ В ЕЕДОП,част IV ,Раздел , т. Г:Схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление , участникът е декларирал наличието на  
внедрен стандарт за Сертификат за внедрена система за управление на 



качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват на дейности: Търговия с 
електрическа енергия, 
координатор на стандартна балансираща група и консултантски услуги 
в сферата на енергетиката ] [сертификат номер 13341] [валидност дата: 
14.07.2017г. – 13.07.2020г.]   С това  комисията счита,че участникът покрива 
минималните изисквания по раздел В от. Критерии за подбор . т 5.3.2. от 
Документацията за обществена поръчка относно  внедрени системи съгласно 
стандарти  EN ISO-9001:2008 или еквивалентни , БДС EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент, с обхват, приложим към предмета поръчката. 
 
          Предвид направените констатации за Участник № 4 “ЧЕЗ  Трейд 
България“ ЕАД ,  комисията счита,че представените от участника документи 
отговарят на изискванията на възложителя по отношение на личното състояние 
и критериите за подбор, свързани с  Раздел: В. Критерии за подбор от  
Документацията за обществена поръчка. 
 
          Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага 
участникът да бъде допуснат до класиране за изпълнител на 
обществената поръчка. 
        
 
 
        VI. На основание чл.61,т.7 от ППЗОП и след установяването на 
съответствието с изискванията  за лично състояние и критериите за подбор на 
допуснатите участници  съгласно обявения критерий “най-ниска цена“, 
комисията класи 
 
        VI. На основание чл.61,т.7 от ППЗОП и след установяването на 
съответствието с изискванията  за лично състояние и критериите за подбор на 
допуснатите участници  съгласно обявения критерий “най-ниска цена“, 
комисията класира както следва: 
 
         - първо място„ Кумер“ ООД е с предложена цена за 1 / един/ MWh 

нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение   100,91лв. 

без ДДС. 

          - второ място„ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е с предложена цена за 1 / 

един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение  

101,17лв. без ДДС.  

 
            На основание на чл. 61,т. 7 от ППЗОП комисията не извърши класиране  
останалите допуснати участници. 

 
 

             След разглеждане и оценка на подадените оферти  и въз основа на 
извършеното класиране, комисията реши: 
 



             Предлага на възложителя да определи за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 
енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за 
обекти предоставени за стопанисване на Върховния административен съд -  
Съдебна сграда на ВАС, гр. София, УБ “Лозенец”, община Царево и УБ “Бели 
Искър“ , открита с Решение 1271/10.06.2020г. на председателя на ВАС, 
класирания на първо място участник „Кумер“ ООД 
 
 
             С така извършените действия комисията  изпълни  възложените й 
задачи, съгласно Заповед № 1463/03.07.2020 г. на председателя на ВАС  и 
приключи  своята работа на 28.07.2020 г. с подписване на настоящия протокол. 
 
 
 
 

  КОМИСИЯ : 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Александър Вачков …………/п/……………… 

 

  ЧЛЕНОВЕ : 

                   1.  Соня Миткова               …………/п/………………. 

 

                  2.  Красимира  Георгиева   …………/п/……………….. 

 

 

 

 

 

Заличено  на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4,1) от Регламент 2016/679 

 


