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ПРОТОКОЛ № 1 

22.12.2017 г. 

 

Във връзка с Решение № 292/16.12.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Доставка 

на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции с предмети, както следва: 

Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, 

Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“; 

Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и 

Северна Централна  регионални дирекции на БСТ“; 

Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна 

Централна регионални дирекции на БСТ”  

и в изпълнение на Заповед №330/22.12.2017 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на 

основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ - председател 

2. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член 

3. Моника Соколова – Директор ДОА при ЦУ на БСТ – член 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 22.12.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2 

ЗОП.  

На първото провежданото публично заседание на комисията /за извършване на действията 

по чл. 61, т. 1 и т. 2 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП и Обявление № 01-01-2235/16.11.2017 г. 

за настоящата поръчка/, не присъстват представители на участниците, нито на средствата 

за масова информация – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към 

настоящия протокол/.  

В 10.10 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда 

на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите: 

1.  „Мост Енерджи“ АД 

вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.  

Офертата е внесена от Андрей Йоцов в 12.08 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3 

2. „Енекод“ АД  

вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.  

Офертата е получена чрез куриер в 14.17 часа 
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Офертата е подадена за участие в обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД  

вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.  

Офертата е получена чрез куриер в 14.29 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3 

4. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД  

вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.  

Офертата е получена чрез куриер в 16.34 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3 

От надписа на всяка от опаковките на подадените оферти, е видно че същите са за участие 

и в трите обособени позиции на настоящата поръчка.  

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мост Енерджи“ АД с 

вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите 

обособени позиции на настоящата поръчка: 

Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, 

Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и 

Северна Централна  регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна 

Централна регионални дирекции на БСТ” 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от 

обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени 

от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори 

представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и 

оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите по всяка от обособените позиции: 

Предложение по обособена позиция № 1: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09228 лева без ДДС; 
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Предложение по обособена позиция № 2: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09228 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 3: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09228 лева без ДДС; 

 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от 

офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията.  

 

2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Енекод“ АД с вх. № 

02-01-1938/21.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите 

обособени позиции на настоящата поръчка: 

Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, 

Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и 

Северна Централна  регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна 

Централна регионални дирекции на БСТ” 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от 

обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени 

от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори 

представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и 

оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите по всяка от обособените позиции: 

Предложение по обособена позиция № 1: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09350 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 2: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09210 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 3: 
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Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09350 лева без ДДС; 

 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от 

офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията.  

 

 

3. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ЧЕЗ Трейд България“ 

ЕАД с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите 

обособени позиции на настоящата поръчка: 

Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, 

Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и 

Северна Централна  регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна 

Централна регионални дирекции на БСТ” 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от 

обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени 

от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори 

представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и 

оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите по всяка от обособените позиции: 

Предложение по обособена позиция № 1: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.08651 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 2: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.09438 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 3: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.08821 лева без ДДС; 
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След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от 

офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията.  

 

4. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите 

обособени позиции на настоящата поръчка: 

Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, 

Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и 

Северна Централна  регионални дирекции на БСТ“ 

Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна 

Централна регионални дирекции на БСТ” 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 

ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни 

запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от 

обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени 

от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори 

представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и 

оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на 

офертите по всяка от обособените позиции: 

Предложение по обособена позиция № 1: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0. 10817 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 2: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0. 10817 лева без ДДС; 

Предложение по обособена позиция № 3: 

Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, 

дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.10817 лева без ДДС; 

 

След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от 

офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията.  

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.50 часа на 22.12.2017 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 6 страници. 
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Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък.  

 

Комисия съгласно Заповед № 330/22.12.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/           /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/       

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Светла Николова, член 

 

 
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/         

…………………………. 

Моника Соколова, член   


