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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 17/12.01.2018 г. 
на основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6, предл. първо във връзка с чл. 108, т. 1 и т. 3, чл. 109 ЗОП от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с Решение № 292/16.11.2017 г. на Изпълнителния 

директор на 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: 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“; 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“; 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 обща прогнозна стойност 610 000 лв. без 

ДДС, от която по Обособена позиция № 1 - 275 000 лв. без ДДС, по Обособена позиция № 2 – 140 000 лв. 

без ДДС и по Обособена позиция № 3 – 195 000 лв. без ДДС и предвид Доклад вх. № 01-04-53/10.01.2018 

г. на комисия, назначена със Заповед № 330/22.12.2017 г. Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

публикувани в електронната преписка на профила на купувача на адрес: 

http://profile.toto.bg/c4d278a820c14df0eeb80d5af6989d1c  

 

О Б Я В Я В А М: 

 

 

I. Резултатите от проведения подбор 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; 

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; 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": 

 

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

Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение/, която отговаря напълно 

на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също и на всички предварително обявени 

условия на поръчката по всяка от обособените позиции, за която е подадена. Участникът е 

представил и документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с изискванията на ЗОП и 

възложителя.  

 

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

Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение/, която отговаря напълно 

на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също и на всички предварително обявени 

условия на поръчката по всяка от обособените позиции, за която е подадена. Участникът е 

представил и документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с изискванията на ЗОП и 

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

Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение/, която отговаря напълно 

на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също и на всички предварително обявени 

условия на поръчката по всяка от обособените позиции, за която е подадена. Участникът е 

представил и документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с изискванията на ЗОП и 

възложителя. 

 

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

1951/21.12.2017 г. 

Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение/, която отговаря напълно 

на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също и на всички предварително обявени 

условия на поръчката по всяка от обособените позиции, за която е подадена. Участникът е 

представил и документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с 

поставените от възложителя изисквания за лично състояние и годност, в които няма липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка и от тях не е установено каквото и да било несъответствие с изискванията на ЗОП и 

възложителя. 

 

II.  Отстранени участници: няма 

 

III. Класирането на участниците 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“: 

 

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 вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП, 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. 

 

IV. Класирането на участниците 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“: 

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. 

На основание чл. 61, т. 7 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП, 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. 

 

V.  Класирането на участниците 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": 
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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 вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП, 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. 

 

VI. Наименованието на участника, избран за изпълнител 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“: 

„Чез Трейд България“ ЕАД, ЕИК 113570147, с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г. 

 

VII. Наименованието на участника, избран за изпълнител 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“: 

„Енекод“ АД, ЕИК 203638768, с оферта с вх. № 02-01-1938/21.12.2017 г. 

 

VIII. Наименованието на участника, избран за изпълнител 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": 

„Чез Трейд България“ ЕАД, ЕИК 113570147с оферта с вх. № 02-01-1939/21.12.2017 г. 

„РОЕЛ-98“ ООД с оферта с вх. № 02-01-645/02.05.2017 г., с която е предложил най- 

 

Настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП, подлежи на обжалване в десет 

дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията, гр. София – 

п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: http:// www.cpc.bg  

 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата. 

 

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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