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ПРОТОКОЛ № 2 

09.01.2018 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.3-7 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, 

в два последователни дни - на 08.01.2018 г. от 9:30 ч. до 12.30 ч. и на 09.01.2018 г. от 11:00 

ч. до 13.30 ч., за провеждане на закрито заседание, на което поетапно, по всяка една от 

обособените позиции по отделно: 

1. разгледа представените оферти и оцени, съгласно избрания критерий за възлагане, тези 

от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 

2. разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на 

участниците в низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 

класира на първо и второ място. 

 

I. ДЕЙСТВИЯ И КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЗИ 

ОТ ТЯХ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ, ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕТО ИМ 

 

I.1 Относно обособена позиция № 1 „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“: 

 

1. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Мост Енерджи“ 

АД с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 1, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Мост Енерджи“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

2. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Енекод“ АД с вх. 

№ 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 1, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващите участника лица; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 
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г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващите 

участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Енекод“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

3. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Чез Трейд 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 1, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване – със изискуемото се съдържание, с нотариално заверени 

подписите на упълномощителите – представляващите по закон; 
б) предложение за изпълнение на поръчката – подписано от лице, посочено за 

представляващо участника; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от лице, посочено за 

представляващо участника; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписано от лице, посочено за представляващо участника; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписано от 

лице, посочено за представляващо участника. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - подписано от лице, 

посочено за представляващо участника – оригинал. 

  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 
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поръчката по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Чез Трейд България“ ЕАД отговаря на 

предварително обявените условия.  

 

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

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 1, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице - оригинал;; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 1, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

отговаря на предварително обявените условия.  

 

I.2. Относно обособена позиция № 2 „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“ 

 

5. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Мост Енерджи“ 

АД с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 2, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 
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1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице - оригинал;; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Мост Енерджи“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

6. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Енекод“ АД с вх. 

№ 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 2, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващите участника лица; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 
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2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващите 

участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Енекод“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

7. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Чез Трейд 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 2, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване – със изискуемото се съдържание, с нотариално заверени 

подписите на упълномощителите – представляващите по закон; 
б) предложение за изпълнение на поръчката – подписано от лице, посочено за 

представляващо участника; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от лице, посочено за 

представляващо участника; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписано от лице, посочено за представляващо участника; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписано от 

лице, посочено за представляващо участника. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - подписано от лице, 

посочено за представляващо участника – оригинал. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Чез Трейд България“ ЕАД отговаря на 

предварително обявените условия.  
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8. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Гранд Енерджи 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция №2, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице ; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 2, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

отговаря на предварително обявените условия.  

 

I.3. Относно 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” 

 

9. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Мост Енерджи“ 

АД с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 3, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 
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а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице ; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Мост Енерджи“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

10. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Енекод“ АД с вх. 

№ 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 3, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващите участника лица; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващите 

участника лица; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица. 
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2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващите 

участника лица. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Енекод“ АД отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

11. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Чез Трейд 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 3, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване – със изискуемото се съдържание, с нотариално заверени 

подписите на упълномощителите – представляващите по закон; 
б) предложение за изпълнение на поръчката – подписано от лице, посочено за 

представляващо участника; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от лице, посочено за 

представляващо участника; 

г) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписано от лице, посочено за представляващо участника; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписано от 

лице, посочено за представляващо участника. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - подписано от лице, 

посочено за представляващо участника – оригинал. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Чез Трейд България“ ЕАД отговаря на 

предварително обявените условия.  
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12. Действия и констатации относно разглеждане на офертата на „Гранд Енерджи 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото и ценово предложение от офертата 

на този участник по обособена позиция № 3, включваща документите по чл. 39, ал. 3 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. техническо предложение, съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката – попълнено съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и 

изисквания на възложителя и подписано от представляващото участника лице; 

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващото 

участника лице; 

в) декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника лице; 

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника лице. 

 

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

доставка на 1 кВтч Цена нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони 

/върхова, дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/ - попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие и съответстващо с поставените от възложителя 

изисквания. Предложението е представено в оригинал и е подписано от представляващото 

участника лице. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция № 3, с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД 

отговаря на предварително обявените условия.  

 

 

II. ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ИЗБРАНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТЕЗИ ОТ 

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ: 

II.1 Относно обособена позиция № 1 „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“: 

 

С оглед констатациите по т. I.1. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.  



 
Протокол № 2/09.01.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 330/22.12.2017 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

стр. 11 

 

 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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. 

2. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

3. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

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. 

 
Всеки от участниците е посочил в ценовото си предложение и сумата на начисляваните към 

горните цени акциз и такса задължение към обществото, които са с идентични стойности. 

 

Комисията извърши проверка по отношение на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основание за прилагане на чл. 72 ЗОП, при което установи че не е 

налице предложение на участник, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, подлежащ на 

оценка. 

За изчисляване на средната стойност се използва следната формула: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n, 

Където: 

СрА - средната стойност на предложенията на останалите участници 

Х1, Х2 и Х3– съответните ценови предложения от участниците, чието предложение не се 

проверява 

n – броя на предложенията, чиято средно аритметична стойност се търси 

Процентното съотношение между средната стойност и предложението, което се сравнява, 

се изчислява по следната формула: 

(/СрА-У/х100):СрА=% 

където: 

У- ценово предложение на участника, който се проверява 

СрА- средната стойност на предложенията на останалите участници 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Мост Енерджи“ 

АД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09350+0.10817+0.08651/:3=0.09606 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09606-0.9228/х100): 0.09606 = 3.94 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Енекод“ АД 

спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 
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СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.08651+0.10817/:3=0.09656 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09656-0.09350/х100): 0.09656 = 3.17 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Чез Трейд 

България“ ЕАД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати 

участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09350+0.10817/:3=0.09798 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09798-0.08651/х100): 0.09798 = 11.71 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите 

допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09350+0.08651/:3=0.09076 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09076-0.10817/х100):0.09076 = -19.18 

 

С оглед това, класирането на участниците е: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

2. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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. 

3. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

4.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

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. 

 

 

II.2 Относно обособена позиция № 2 „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“ 

 

С оглед констатациите по т. I.2. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.  
 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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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2. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

3. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

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. 

 
Всеки от участниците е посочил в ценовото си предложение и сумата на начисляваните към 

горните цени акциз и такса задължение към обществото, които са с идентични стойности. 

 

Комисията извърши проверка по отношение на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основание за прилагане на чл. 72 ЗОП, при което установи че не е 

налице предложение на участник, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, подлежащ на 

оценка. 

За изчисляване на средната стойност се използва следната формула: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n, 

Където: 

СрА - средната стойност на предложенията на останалите участници 

Х1, Х2 и Х3– съответните ценови предложения от участниците, чието предложение не се 

проверява 

n – броя на предложенията, чиято средно аритметична стойност се търси 

Процентното съотношение между средната стойност и предложението, което се сравнява, 

се изчислява по следната формула: 

(/СрА-У/х100):СрА=% 

където: 

У- ценово предложение на участника, който се проверява 

СрА- средната стойност на предложенията на останалите участници 

 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Мост Енерджи“ 

АД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09210+0.10817+0.09438/:3=0.09821 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09821-0.09228/х100): 0.09821 = 6.04 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Енекод“ АД 

спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09438+0.10817/:3=0.09828 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09828-0.09210/х100): 0.09828 = 6.29 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Чез Трейд 

България“ ЕАД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати 

участници: 
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СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09210+0.10817/:3=0.09752 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09752-0.09438/х100): 0.09752 = 3.22 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите 

допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09210+0.09438/:3=0.09292 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09292-0.10817/х100):0.09292 = -17.78 

 

С оглед това, класирането на участниците е: 

1. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

2.  „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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. 

3. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

4.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

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. 

 

II.3 Относно обособена позиция № 3 „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” 

 

С оглед констатациите по т. I.3. по-горе, комисията пристъпи към оценка съгласно избрания 

критерий за възлагане на тези от представените оферти, които съответстват на 

предварително обявените условия. 

Посоченият в документацията критерий за определяне на икономически най-изгодната 

оферта, е най-ниска предложена цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.  
 

Ценовите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до оценка по тази 

обособена позиция, по посочения критерий, са както следва: 

1. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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. 

2. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

3. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 
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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/: 0.10817 лева без ДДС. 

 
Всеки от участниците е посочил в ценовото си предложение и сумата на начисляваните към 

горните цени акциз и такса задължение към обществото, които са с идентични стойности. 

 

Комисията извърши проверка по отношение на ценовите предложения на допуснатите 

участници за наличие на основание за прилагане на чл. 72 ЗОП, при което установи че не е 

налице предложение на участник, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател, подлежащ на 

оценка. 

За изчисляване на средната стойност се използва следната формула: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n, 

Където: 

СрА - средната стойност на предложенията на останалите участници 

Х1, Х2 и Х3– съответните ценови предложения от участниците, чието предложение не се 

проверява 

n – броя на предложенията, чиято средно аритметична стойност се търси 

Процентното съотношение между средната стойност и предложението, което се сравнява, 

се изчислява по следната формула: 

(/СрА-У/х100):СрА=% 

където: 

У- ценово предложение на участника, който се проверява 

СрА- средната стойност на предложенията на останалите участници 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Мост Енерджи“ 

АД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09350+0.10817+0.08821/:3=0.09663 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09663-0.09228/х100): 0.09663 = 4.50 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Енекод“ АД 

спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.08821+0.10817/:3=0.09622 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09622-0.09350/х100): 0.09622 = 2.82 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Чез Трейд 

България“ ЕАД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите допуснати 

участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09350+0.10817/:3=0.09798 

%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09798-0.08821/х100): 0.09798 = 9.97 
 

Изчисляване процентното отклонение на ценовото предложение на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД спрямо средната стойност на ценовите предложения на останалите 

допуснати участници: 

СрА=/Х1+Х2+Х3/:n=/0.09228+0.09350+0.08821/:3=0.09133 
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%=(/СрА-У/х100):СрА=(/0.09133-0.10817/х100):0.09133 = -18.44 

 

С оглед това, класирането на участниците е: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.: 

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; 

2. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г.: 

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. 

3. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.: 

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. 

4.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 г.: 

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. 

 

 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

НИЗХОДЯЩ РЕД СПРЯМО ПОЛУЧЕНИТЕ ОЦЕНКИ ДО УСТАНОВЯВАНЕ 

НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ДВАМА УЧАСТНИЦИ И КЛАСИРАНЕТО ИМ: 

III.1 Относно обособена позиция № 1 „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“: 

 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.1, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо направените от тях ценови предложения е следната: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.  

2.  „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г. 

3. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.  

4.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1951/21.12.2017 г. 

 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците „Чез 

Трейд България“ ЕАД  и „Мост Енерджи“ АД, при което се констатира следното: 

 

1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Чез Трейд България“ ЕАД с 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 
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1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Информация за участника – неизискуем документ; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

4. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Чез Трейд България“ ЕАД 

е представил всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

2. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Мост Енерджи“ АД с вх. № 

02-01-19300/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – оригинал, 

попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Мост Енерджи“ АД е 

представил всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или 
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несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

III.2 Относно обособена позиция № 2 „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“ 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.2, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо получените оценки е следната: 

1. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.  

2. „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г. 

3. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г. 

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1951/21.12.2017 г. 

 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците 

„Енекод“ АД и „Мост Енерджи“ АД, при което се констатира следното: 

 

1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Енекод“ АД с вх. № 02-01-

1938/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – оригинал, 

попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Енекод“ АД е представил 

всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 
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установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и възложителя 

изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

2. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Мост Енерджи“ АД с вх. № 

02-01-19300/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – оригинал, 

попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Мост Енерджи“ АД е 

представил всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

III.3 Относно обособена позиция № 3 „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” 

След извършеното по-горе оценяване в т. II.3, се установи, че подредбата на участниците в 

низходящ ред спрямо получените оценки е следната: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г.  

2.  „Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г. 

3. „Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г.  

4.  „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-

1951/21.12.2017 г. 

 

С оглед извършената подредба и предвид чл. 61, т. 4 ППЗОП, комисията разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците „Чез 

Трейд България“ ЕАД  и „Мост Енерджи“ АД, при което се констатира следното: 
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1. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Чез Трейд България“ ЕАД с 

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

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 

1. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Информация за участника – неизискуем документ; 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирана липсата на 

основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника, поставени от възложителя; документът е 

подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 

4. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Чез Трейд България“ ЕАД 

е представил всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

2. Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Мост Енерджи“ АД с вх. № 

02-01-19300/21.12.2017 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил общо 

за трите обособени позиции по които участва /в съответствие с посоченото в Обявлението 

за настоящата поръчка изх. № 01-01-2235/16.11.2017 г./ : 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – оригинал, 

попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за 

подбор и изискванията към личното състояние на участника, поставени от 

възложителя; документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 

54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП; 
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3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП – оригинал, 

попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и подписан от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за 

установяване съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания 

за лично състояние и годност, бе установено че участника „Мост Енерджи“ АД е 

представил всички изискуеми се документи, без в тях да има липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка 

и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с поставените от закона и 

възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор /годност/.  

 

КЛАСИРАНЕ: 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/22.12.2017 г. и в настоящия Протокол № 2/08.01.2018 г., комисията извърши следното 

класиране на подадените оферти по обособена позиция № 1. „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“, в низходящ ред, 

като на първо място класира офертата с най-ниската предложена цена: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г., направил 

предложение за 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. 

2. „Мост Енерджи“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г., направил 

предложение за 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. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП офертите на участниците „Енекод“ АД, с вх. № 02-01-

1938/21.12.2017 г. и „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 

г., не се класират. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/22.12.2017 г. и в настоящия Протокол № 2/08.01.2018 г., комисията извърши следното 

класиране на подадените оферти по обособена позиция № 2 „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“, в низходящ ред, като 

на първо място класира офертата с най-ниската предложена цена: 

1. „Енекод“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г., направил предложение за 

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. 

2. „Мост Енерджи“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г., направил 

предложение за 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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На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП офертата на участниците „Чез Трейд България“ЕАД с вх. 

№ 02-01-1939/21.12.2017 г. и „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 02-01-

1951/21.12.2017 г., не се класират. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП, предвид констатациите, посочени в Протокол № 

1/22.12.2017 г. и в настоящия Протокол № 2/08.01.2018 г., комисията извърши следното 

класиране на подадените оферти по обособена позиция № 3 „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”, в низходящ ред, като на 

първо място класира офертата с най-ниската предложена цена: 

1. „Чез Трейд България“ ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г., направил 

предложение за 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. 

2. „Мост Енерджи“ АД, с оферта с вх. № 02-01-1930/20.12.2017 г., направил 

предложение за 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. 

 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП офертите на участниците „Енекод“ АД, с вх. № 02-01-

1938/21.12.2017 г. и „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 02-01-1951/21.12.2017 

г., не се класират. 

 

Комисията приключи закритата част от заседанието си в 14.30 часа на 09.01.2018 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо двадесет и две страници. 

 

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 


