
“КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД 
гр. Стара Загора   ул. Д-р Тодор Стоянович №15,  

тел. 042/627 125, факс 042/ 600 959 
 

П Р О Т О К О Л  №  1 
 

Днес 07.06.2017г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия” определена със Заповед № 
107/07.06.2017г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 96/15.05.2017г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 
786982 на 15.05.2017г.  

Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване.  
В определения срок са постъпили 5 оферти, които видно от представения приемно-

предавателен протокол от председателя на комисията са: 
1. Вх. № 1736/05.06.2017г. 08.10ч. – „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. София 
2. Вх. № 1758/06.06.2017г. 08.13ч. – „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София  
3. Вх. № 1760/06.06.2017г. 10.00ч. – „ЕНЕКОД” АД – гр. София 
4. Вх. № 1761/06.06.2017г. 10.03ч. – „КУМЕР” ЕООД – гр. София 
5. Вх. № 1764/06.06.2017г. 11.08ч. – „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр. 

София 
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните 

непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им 
по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от 
тях. Комисията извърши справка в ТР на АВ за актуалното състояние на всеки участник. 

С това приключи публичната част от работата й.  
След това тя пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите. След 

внимателно запознаване със съдържанието им и съобразяване с изискванията на ЗОП, ППЗОП, 
документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия техническите предложения на всички участници с изключение на „КУМЕР” 
ЕООД – гр. София. 

2. Предлага за отстраняване от процедурата „КУМЕР” ЕООД – гр. София и офертата му 
на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП, поради което няма да бъде разгледано ценовото му 
предложение. 

Мотиви: С Решение № 96/15.05.2017г. е открита настоящата процедура и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С т.2.3 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” от документацията на ОП е поставено изискването да се представи техническо 
предложение. Към него следва да се предложи удостоверение от „ЕВН България“ ЕАД – 
гр.Пловдив за сключен валиден договор с него по чл.11 т.13 във връзка с чл.23 от Правилата за 
търговия с ел.енергия. Участникът не е представил такова удостоверение. Той е представил 
писмо изх.№ 7841/30.09.2016г. от „ЕВН България“ ЕАД – гр.Пловдив и стр.1, 3, 5 и 7 от 
сключен договор с това дружество от 10.10.2016г., които не могат да бъдат кредитирани като 
заместващи липсващото удостоверение. Това е така тъй като липсват стр.2, 4 и 6 от споменатия 
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договор, а наличната информация в нечетните страници от него и тази от писмото не 
обосновават извод за наличие на валиден договор по чл.11 т.13 във връзка с чл.23 от Правилата 
за търговия с ел.енергия. По този начин офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия. 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на ценовите предложения от офертите 
на участниците с редовни технически предложения. 

В резултат на това тя 
РЕШИ: 

1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 
обявените условия ценовите предложения на: 

1.1. „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. София 
1.2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София 
1.3. „ЕНЕКОД” АД – гр. София  
1.4. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр.София  

2. Ценовите предложения на участниците са следните: 
2.1. „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. София – 0,07455 лв./кВтч без ДДС 
2.2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София – 0,08333 лв./кВтч без ДДС 
2.3. „ЕНЕКОД” АД – гр. София – 0,07575 лв./кВтч без ДДС  
2.4. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр.София – 0,07795 лв./кВтч без 

ДДС 
Комисията подложи ценовите предложения на преглед по чл.72 от ЗОП, но установи че 

няма основания за изискване на писмена обосновка по чл.72 ал.1 от с.з. 
Комисията оцени офертите съобразно критерия за възлагане в ОП. В резултат на това тя  

РЕШИ: 
1. Класира на първо място - „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. София с предложена 

цена от 0,07455 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 
2. Класира на второ място - „ЕНЕКОД” АД – гр. София с предложена цена от 0,07575 лв. 

без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 
3. Класира на трето място - „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр. София с 

предложена цена от 0,07795 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско 
напрежение. 

4. Класира на четвърто място - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София с предложена цена от 
0,08333 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 
свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

на: 
- „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. Софи 
- „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София 

са редовни и удостоверяват годността им за изпълнение на ОП.  
2. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

„ЕНЕКОД” АД – гр. София са с нередовност – в раздел А част IV на ЕЕДОП не е посочил 
данни за притежаваната регистрация в „ЕСО“ ЕАД като координатор на стандартна 
балансираща група и в раздел Г част IV на ЕЕДОП не е посочил че притежава сертификат за 
въведена система за управление на качеството в областта на търговията с ел.енергия EN ISO 
9001:2008 или еквивалентна. 

Мотиви: С Решение №96/15.05.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле III.1.1. от обявлението на ОП е формулиран 
критерий за подбор изразяващ се в това участникът да е регистриран в „ЕСО“ ЕАД като 
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координатор на стандартна балансираща група с идентификационен номер/ EIC код и със статус 
„активен“ по Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

Съответствието с поставеното условие се доказва при подаване на оферта с попълване на 
раздел А, част IV от ЕЕДОП с посочване на данни за притежаваната регистрация. В 
представения ЕЕДОП липсват данни за тази регистрация. 

С поле III.1.3 от обявлението е формулиран критерий за подбор относно техническите и 
професионалните възможности на участника, като той следва да прилага система за управление 
на качеството в областта на търговията с ел.енергия съгласно EN ISO 9001:2008 или 
еквивалентна. Съответствието с това изискване се доказва при подаване на офертата с 
попълване на раздел Г, част IV от ЕЕДОП. Участникът е попълнил отговор „да“, но не е посочил 
данни за притежавания сертификат. Това не е убедително доказателство за изпълнението на 
критерия и не изпълнява изискването на т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на 
участниците” за попълване на „относимите полета и информация в част IV на ЕЕДОП“.  

3. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр. София са с нередовност – в раздел Г 
част III на ЕЕДОП не е посочил дали за него се прилагат специфични национални основания за 
изключване, посочени в обявлението или документацията на ОП – т.е. че са налице 
обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици, че не е свързано лице с друг участник в ОП по 
смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и че не са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1 и т.2 ЗОП. 

Мотиви: С Решение №96/15.05.2017г. е открита настоящата ОП и са одобрени 
обявлението и документацията за нея. С поле VI.3. от обявлението на ОП (т.1, т.2, т.8 и т.9) и 
т.2.1 от „Указания за подготовка на офертите на участниците” са посочени основанията за 
отстраняване от участие в ОП. Съобразно тях ще бъде отстранен от участие този участник, 
който е осъден за престъпления, посочени в чл.54, ал.1, т.1 и т.2 ЗОП, който е свързано лице с 
друг участник в ОП по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП и за който е налице условието по чл.3 
т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. Съответствието с тези изисквания се удостоверява с попълване на 
раздел Г от част III на ЕЕДОП с отрицателен отговор „не“.  В случая участникът е посочил и то 
неточно едно от основанията за отстраняване. Той споменава „свързаност“ с дружества, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Същото би било от значение към 
01.07.2016г. След изменението в посочения закон (обн. в ДВ бр.48/2016г. в сила от 01.07.2016г.) 
законодателят е изоставил признака „свързаност“ и се интересува от наличието на „контрол“ 
между посочените от него субекти. Липсва неговото изявление по останалите основания, което 
не показва дали участникът отговаря на предявените изисквания и следва да бъде отстранено 
установеното несъответствие. 

Предвид изложеното комисията 
РЕШИ: 

1. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ЕНЕКОД” АД – гр. София в срок от 5 
работни дни от получаване на искането за това да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация относно: 

1.1. Идентификационен номер/ EIC код и статус „активен“ в „ЕСО“ ЕАД като 
координатор на стандартна балансираща група по Правилата за търговия с електрическа 
енергия. 

1.2. Номер, дата на издаване и издател на сертификата за въведена система за управление 
на качеството в областта на търговията с ел.енергия EN ISO 9001:2008 или еквивалентна. 

2. На основание чл.61 т.5 ППЗОП указва на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” 
ЕООД – гр. София в срок от 5 работни дни от получаване на искането за това да представи на 
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комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна 
информация относно: 

2.1. Наличието на осъждане с влязла в сила присъда за престъпленията, посочени в чл.54, 
ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП. 

2.2. Той „свързано лице“ ли е по смисъла на § 2 т.45 от ДР на ЗОП с друг участник в ОП? 
2.3. Наличието на основание за отстраняване, посочени в чл.3 т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. 

3. Искането по предходните точки да бъде извършено от члена на комисията Валя Белчева. 
Комисията приключи работата си по този протокол на 12.05.2017г. 

 
 

Комисия: 
 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
Членове: Емилия Аладжова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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